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พนัธกจิ 

(Mission) 
 

1. เพิ�มประเภทการขนถ่ายสินค้า และการให้บริการ  เพื�อครอบคลุมความต้องการของ

ลูกค้า 

2. เพิ�มและพัฒนาสิ�งอาํนวยความสะดวกให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า 

3. ประชาสัมพันธ์ธุรกจิของบริษัทให้เป็นที�รู้จักและยอมรับ 

4. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างท่าเรือกับชุมชน และคาํนึงถงึสิ�งแวดล้อมเป็น

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

“ มุ่งมั�นเป็นท่าเรือมาตรฐานสากลในฝั�งอ่าวไทย พร้อม

ใส่ใจชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม ” 
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จุดเด่นทางการเงิน  Financial Highlight                                                   

 ข้อมลูจากงบการเงิน ( ณ 31 ธนัวาคม 2554 )                                                                                 หนว่ย :  ล้านบาท 

Financial Highlight
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สาส์นจากประธานกรรมการ                                    

Message from Chairman                                                        

  เรียน         ทา่นผู้ ถือหุ้น                                                                                                

 

                 ในรอบปี 2554  ประเทศไทยประสบกบัมรสมุทางเศรษฐกิจ       จากผลกระทบของวกิฤตเศรษฐกิจถดถอยทั.วโลกและ

ปัญหาการเมืองภายในประเทศ อีกทั 9งการเกิดอทุกภยัครั 9งใหญ่ในภาคกลางของประเทศ ซึ.งสง่ผลให้เศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะ

ถดถอยอยา่งหนกั  ปริมาณความต้องการเหลก็โดยภาพรวมลดลง สง่ผลให้ปริมาณการขนถ่ายเหลก็ของเครือลดลงอยา่งเห็นได้ชดั  

ทําให้บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั  มีรายได้ลดลงเมื.อเทียบกบัปีก่อน  แตด้่วยการบริหารจดัการ และการดแูลเอาใจใสด้่วยความ

ระมดัระวงั ควบคมุต้นทนุและการลงทนุบางอยา่ง   ทําให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที.ยงัมีกําไร      อยา่งไรก็ตามบริษัทยงัคง

มุง่มั.นที.จะปฏิบตัิตามพนัธกิจตา่ง ๆ เพื.อผลสาํเร็จขององค์กร พร้อมทั 9งได้สร้างระบบควบคมุคณุภาพ เพื.อความก้าวหน้าของ

องค์กร ให้เป็นทา่เรือพาณิชย์ชั 9นนําของประเทศ 

 เมื.อวนัที. 14 ธนัวาคม  2554 บริษัทได้ลงนามในสญัญาซื 9อขายเครนขนาดกําลงัยก 100 ตนั กบั บริษัท ก๊อดวาลว์ พอร์ท 

เทคโนโลยี.  จากประเทศเยอรมนันี   เพื.อรองรับการขนถ่ายสนิค้าจาก SSI-UK   จํานวน 2 ตวั  มลูคา่ประมาณ  300 ล้านบาท   

จากการลงทนุในครั 9งนี 9บริษัท จะมีรายได้ที.เพิ.มขึ 9น พร้อมกบัเพิ.มศกัยภาพของการให้บริการ ซึ.งเป็นสว่นหนึ.งของโครงการขยาย

ธุรกิจของบริษัทในอนาคต  

              นอกจากนี 9 บริษัทให้ความสาํคญัถงึการมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม และ สิ.งแวดล้อม โดยให้ความชว่ยเหลอื และ

สนบัสนนุการดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตา่ง ๆ ตามเจตนารมณ์ที.บริษัท จะดาํรงไว้ซึ.งการพฒันาชมุชนและสิ.งแวดล้อม 
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              ท้ายสดุนี 9  ผมขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และพนัธมิตรทางธุรกิจทกุทา่น ที.ได้ให้การสนบัสนนุการดําเนินงานของ

บริษัทด้วยดีเสมอมา  รวมทั 9งกรรมการ  ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ที.ได้อทิุศแรงกาย แรงใจ ปฏิบตัิหน้าที.อยา่งเต็มกําลงั

ความสามารถ  ร่วมกนัพฒันาองค์กร และทําให้บริษัทสามารถผา่นพ้นวิกฤตเศรษฐกิจครั 9งนี 9ไปได้   พร้อมทั 9งสร้างผลตอบแทนที.ดี

ตอ่ผู้ ถือหุ้น     บนพื 9นฐานของการดําเนินงานอยา่งเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย และยงัประโยชน์ตอ่สงัคมตอ่ไป 

 

                                                                                                                           
( นายทวีศกัดิZ     เสนาณรงค์ ) 

               ประธานกรรมการบริษัท 
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สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ   

Message from Managing Director 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 ปี 2554 เป็นปีที.มีการเปลี.ยนแปลงอยา่งมากสาํหรับ บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั 

 เนื.องจากฝ่ายจดัการได้มุง่เน้นที.จะเพิ.มรายได้จากนอกเครือสหวิริยาให้มากขึ 9น เพื.อเป็นการลด 

การพึ.งพารายได้จากเครือ และ เป็นการเพิ.มการใช้บริการของท่าเรือให้เพิ.มมากขึ 9น แต่เนื.องจากบริษัทฯเป็นเพียงผู้ประกอบการ

ท่าเรือ ที.ต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่ายที.จะช่วยพฒันาการบริการให้ครบวงจร และตอบสนองความต้องการของลกูค้า

อยา่งประทบัใจ ซึ.งผลจากความร่วมมือและการประสานงานที.ดีทําให้บริษัทฯ มีรายได้จากกิจกรรมนอกเครือสงูถึง 16.6 ล้านบาท 

แม้วา่จะไมส่ามารถทําได้ตามเป้าหมายที.ตั 9งไว้ คือ  20 ล้านบาท แตร่ายได้นี 9นบัเป็นรายได้นอกเครือที.สงูที.สดุในรอบหลายๆ ปีของ

บริษัทฯ 

 สาํหรับกิจกรรมการขนถ่ายที.บริษัทฯได้เริ.มให้บริการเพิ.มขึ 9น คือ การขนถ่ายสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ โดยเป็นการ

ช่วยแก้ปัญหาของผู้ ประกอบการที.ต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์ เพื.อให้ถึงมือลูกค้าเร็วที.สุด เนื.องจากที.ผ่านมา

ผู้ประกอบการได้ส่งสินค้าผ่านสิงคโปร์ ซึ.งการเปลี.ยนถ่ายสินค้าลงเรือเพื.อไปยงัประเทศเมียนมาร์ ที.ท่าเรือประเทศสิงคโปร์ ใช้

เวลานาน และไม่สามารถควบคุมเวลาการส่งสินค้าถึงมือลกูค้าได้ ดงันั 9นผู้ประกอบการจึงรวมตวักันที.จะส่งสินค้าจากท่าเรือ

กรุงเทพฯ ผา่นทา่เรือประจวบ เพื.อสง่ออกไปยงัประเทศเมียนมาร์ผ่านท่าเรือระนอง กิจกรรมการขนถ่ายดงักลา่วได้เริ.มต้นขึ 9นเมื.อ

วนัที. 12 เมษายน 2554 แต่เป็นน่าเสียดายที.กิจกรรมการขนถ่ายนี 9ไม่ยั.งยืนดงัที.คิด เพราะเนื.องจากเป็นกิจกรรมการขนถ่ายที.

ต้องการความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย แต่การที.ผู้ รวบรวมสินค้าทําธุรกิจอย่างไม่ตรงไปตรงมา ทําให้กิจกรรมการขนถ่ายดงักลา่ว

ต้องหยดุชะงกัไป แตค่าดวา่จะมีความพยายามที.จะดําเนินการให้การขนถ่ายนี 9กลบัมาอยา่งยั.งยืนในอนาคต 

 นอกจากนี 9บริษัทฯยงัเริ.มโครงการ PPC Shore Crane Project  ซึ.งเป็นโครงการที.สําคญัที.จะรองรับการขนถ่าย สแลป 

จาก SSI UK ซึ.งจะขนถ่ายด้วยเรือขนาดใหญ่ตั 9งแต่ Panamax ขึ 9นไป ซึ.งไม่มีเครนบนเรือ โดยบริษัทฯได้จัดซื 9อเครนขนาด

ความสามารถยกขนสงูสดุ 100 ตนั จํานวน 2 ตัว จาก Gottwald Port Technology ประเทศเยอรมนั โดยคาดว่าจะทําการ

ประกอบและติดตั 9งแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2555 ซึ.งจะสง่ผลให้บริษัทฯมีอปุกรณ์ยกขนที.ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ  

 นอกจากการหาธุรกิจใหม่ๆ และโครงการต่างๆ แล้ว บริษัทฯยงัคงให้ความสําคญักับ ชุมชนและสิ.งแวดล้อม รวมทั 9ง

กิจกรรมเพื.อสงัคม โดยในปี 2554 บริษัทฯได้จดักิจกรรมเพื.อชมุชนที.บางสะพาน จํานวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปรับปรุงสวน...

แต้มสี เพื.อโรงเรียนสวย ณ โรงเรียนบ้านอ่าวยาง และ กิจกรรม ท่าเรือรวมพลงั สร้างสรรค์ เพื.อน้อง ตอน..กระดานฟ้า นําพา

ความรู้ โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ปกครอง นอกจากนี 9ยงัจดัให้มีกิจกรรมเพื.อสงัคม ในสว่นของ
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สาํนกังานกรุงเทพ จํานวน 1 กิจกรรม  คือ กิจกรรม 84 พรรษา องค์ราชา  ทา่เรือประจวบ อาสา ฟื9นฟูป่าชายเลน ซึ.งได้รับผลตอบ

รับที.ดีจากพนกังานที.เข้าร่วมกิจกรรมเช่นกนั 

 ในด้านรางวัลแห่งคุณค่าของปี 2554 บริษัทฯได้ รับรางวัลสถานประกอบการดี เด่นด้านความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ระดบัประเทศ ซึ.งสร้างความภาคภมูิใจกบับริษัทฯเป็นอยา่งยิ.ง 

 โดยภาพรวมแล้วปี 2554เป็นปีที.มีการเปลี.ยนแปลงอย่างมากสําหรับบริษัทฯ แม้ว่าด้านผลประกอบการรวมจะไม่ได้สงู

ตามเป้าหมายที.วางไว้ เพราะ ภาวะเศรษฐกิจที.ถดถอยทั 9งในประเทศและระดบัโลก การเกิดเหตุการณ์ภยัพิบตัิต่างๆ ส่งผลต่อ

ปริมาณการขนถ่ายสินค้าเหล็กที.เป็นสินค้าหลกัที.ขนถ่ายผ่านท่าเรือประจวบ ซึ.งส่งผลต่อรายได้และกําไรของบริษัทฯโดยตรง 

อยา่งไรก็ตาม ผมต้องขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า สถาบนัการเงิน ชมุชน หนว่ยงานภาครัฐตา่งๆ รวมทั 9งพนกังานทกุทา่นที.

ช่วยกันสร้างสรรค์ และ สนบัสนุนการทํางานของบริษัทฯ ให้ยงัมีผลประกอบการที.มีผลกําไร ผมในฐานะกรรมการผู้จัดการจะ

พยายามพฒันาการทํางาน และ ตั 9งเป้าหมายที.ท้าทาย รวมทั 9งพยายามไปให้ถึงเป้าหมายที.สงูขึ 9นดงักลา่ว ในปีตอ่ๆไป  

 

 

        ( ชยัภทัร  เขมาภิรักษ์ ) 

          กรรมการผู้จดัการ 
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แผนผังองค์กร 
บริษัท ท่าเรือประจวบ จาํกัด 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้จดัการฝ่าย 

กรรมการผู้จัดการ 

สาํนกักรรมการผู้จดัการ QMR , EMR , SMR 

สายงานปฏิบตัิการทา่เรือ 

ฝ่ายปฏิบตัิการ

ผู้จดัการฝ่าย 

สายงานบริหารและการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและจดัซื 9อ ฝ่ายบญัชี 
ผู้จดัการฝ่าย 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

ผู้จดัการฝ่าย 
ฝ่ายการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
ผู้จดัการฝ่าย 



Annual Report 2011 

 

 10 
บ ริ ษั ท  ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ  จํา กั ด  หน้า 10 

                 คณะกรรมการบริษัทท่าเรือประจวบ จาํกัด 

 

 

                                          1.  นายทวศีกัดิZ    เสนาณรงค์        ประธานกรรมการบริษัท  

 

                                           2.  นายกมล    จนัทิมา                  กรรมการ  

 

                                          3.  นายทรงศกัดิZ    แพเจริญ   กรรมการ 

 

                                          4.  นายปิยะ     วิริยประไพกิจ    กรรมการ  

                                               5.  นายสมชาย     สกลุสรุรัตน์    กรรมการ   

 

                                         6.  นายวิน        วิริยประไพกิจ               กรรมการ และกรรมการบริหาร  

 

                                          7.  นายสมศกัดิZ ศิวะไพบลูย์         กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

                                           9.  นายชยัภทัร เขมาภิรักษ์  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

 

                                         10. นายมนตรี สภุาพร ที.ปรึกษาบริษัทฯ 
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ประวัติความเป็นมาและการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ 

บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั (บริษัท) ก่อตั 9งเมื.อวนัที. 4 ตลุาคม 2535 ด้วยทนุจดทะเบียน 400 ล้านบาท โดยดําเนิน
ธุรกิจทา่เรือพาณิชย์ระหวา่งประเทศบนเนื 9อที.ประมาณ 600 ไร่ (หรือ 960,000 ตารางเมตร)  ตั 9งอยูใ่นเขตอําเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาํนกังานใหญ่ ตั 9งอยูที่.อาคารประภาวิทย์ ชั 9น 6 ถนนสรุศกัดิZ สลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร  บริษัท
ให้บริการทา่เรือพาณิชย์ครบวงจร ทั 9งการขนถ่าย รับฝาก และสง่มอบสนิค้า คลงัสนิค้าทณัฑ์บน (Bonded Warehouse) โรงพกั
สนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรือ และพื 9นที.กลางแจ้งสาํหรับสนิค้าทั.วไป ซึ.งอยูภ่ายใต้การควบคมุของกรมศลุกากร  บริษัทเริ.ม
ดําเนินธุรกิจอยา่งเป็นทางการในปี 2537 โดยได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI)  
ด้านกิจการขนถ่ายสนิค้าสาํหรับเรือเดินทะเลประเภท 7.1 กิจการสาธารณปูโภคและบริการพื 9นฐาน  

ทา่เรือของบริษัทมคีวามลกึ 15 เมตร จากระดบันํ 9าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL)  สามารถรองรับการขน
ถ่ายสนิค้าถงึ 15 ล้านตนัตอ่ปี ประกอบด้วย ทา่เรือจํานวน 4 ทา่หลกั A, B, C และ D สามารถรับเรือตั 9งแตข่นาด 2,200 เดดเวท
ตนั ถึง 100,000 เดทเวทตนั โดยเฉพาะ ทา่เรือ A สามารถรับเรือขนาดไมเ่กิน 100,000 เดทเวทตนั ได้พร้อมกนัถึง 2 ลาํ นอกจากนี 9
ทา่เรือยงัมีโครงสร้างพื 9นฐานเขื.อนกนัคลื.น (Break water)  ซึ.งได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางธรรมชาตเิป็นมิตร
กบัสิ.งแวดล้อม สร้างขึ 9นจากวสัดคุอนกรีตสาํเร็จรูป สนัเขื.อนสงู 6.5 เมตรจากระดบันํ 9าทะเลปานกลาง มีความยาวทั 9งสิ 9น 1.4 
กิโลเมตร ทําให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตลอดปี  

บริษัทมีปรัชญาและนโยบายการดําเนินธุรกิจเพื.อสง่มอบบริการที.มีคณุภาพ ความเชื.อถือ และความเป็นเลศิ สามารถ
ตอบสนองตรงตามความต้องการ และสร้างความพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า โดยดาํเนินธุรกิจด้วยความซื.อสตัย์ ยตุิธรรม มจีรรยาบรรณ 
และรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยเฉพาะ ผู้มีสว่นได้เสยี (Stakeholders) ทกุกลุม่ ทั 9ง ผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร พนกังานในบริษัท พนัธมติรทาง
ธุรกิจ Suppliers คูแ่ขง่ สงัคม (ทั 9งระดบัประเทศและท้องถิ.น) ประชาชนในท้องถิ.น และสาธารณชนทั.วไป ให้พฒันาไปพร้อมกนั
อยา่งยั.งยืน  

ทา่เรือประจวบเป็น Gateway สาํคญัของกลุม่สหวิริยา อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึ.งเป็นผู้ผลติเหลก็
ของประเทศที.นําการบริหารงานแบบโลจิสติกส์ซพัพลายเชน หรือ “หว่งโซอ่ปุทาน” ของกิจกรรมทางธุรกิจอยา่งครบวงจร ซึ.งใน
ภาพรวมของ “หว่งโซอ่ปุทาน” ของกลุม่สหวิริยา  ทา่เรือประจวบเป็นโครงสร้างพื 9นฐานหลกัในการนําเข้าวตัถดุิบและสง่ออกสนิค้า
สาํเร็จรูป กิจกรรมทางธุรกิจตา่งๆในหว่งโซอ่ปุทานดาํเนินการอยา่งครบวงจร ทั 9งการจดัหาวตัถดุบิ การผลติ พาณิชยกรรม รวมทั 9ง
การขนสง่หรือกระจายสนิค้า เพื.อสง่มอบสนิค้าเหลก็ที.มีคณุภาพให้กบัลกูค้า ในขั 9นตอนการนําเข้าวตัถดุิบ ทางกลุม่สหวิริยาได้
นําเข้าวตัถดุิบเหลก็ โดยเฉพาะ เหลก็แทง่แบน (Slab) และเหลก็แทง่เลก็ (Billet) จากแหลง่วตัถดุบิทั.วโลก ทั 9งทวีปยโุรป อเมริกา 
เอเชีย และออสเตรเลยี กลุม่สหวิริยานําเข้าวตัถดุิบโดยเรือสนิค้าเทกองขนาดระหวา่ง 40,000 – 90,000 เดทเวทตนั ซึ.งเป็นเรือชั 9น
แฮนดี 9แมก็ซ์ (HANDYMAX) ซูพราแม็กซ์ (SUPRAMAX)  และปานาแมก็ซ์ (PANAMAX) ในเครือขา่ยเส้นทางเดินเรือโลก มีเมือง
ทา่ต้นทาง (Loading Port) สาํคญัๆ โดยเฉพาะ  NOVOROSSYIST, NAKHODKA, VLADIVOSTOK  ในรัสเซีย SANTOS, 
PRAIA MOL ในบราซิล PORT KLEMPLA ในออสเตรเลยี QUEBEC ในแคนาดา หรือ IJMUIDEN ในเนเธอร์แลนด์ และนํามาขึ 9น
ทา่เรือปลายทาง (Discharge Port) ณ ทา่เรือประจวบ  อําเภอบางสะพาน 
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Phrapradaeng Steel Complex

Bang Pakong Steel Complex

Bang Saphan Steel Complex

Sahaviriya Plate Mill Co., Ltd. (SPM)

BP Wire Rod Co., Ltd. (BPW)

Bangpakong Port Co., Ltd (BPP)

B.S. Metal Co., Ltd. (BSM)

��

�

�

Phrapadaeng Shape Steel Co., Ltd. (PSS)

B.S. Metal Co., Ltd. (BSM)

SV Nittan Co., Ltd. (SVNT)

Bangkok (Head Quarter)

Sahaviriya Panich International Co., Ltd. (SVPI)

Thai Steel Sales Co., Ltd. (TSS)

Sahaviriya Steel Industries PLC (SSI)

Thai Cold Rolled Steel Sheet PLC (TCR)

Thai Coated Steel Sheet Co., Ltd. (TCS)

Bangsaphan Bar Mill PLC (BSBM)

Prachuap Port Co., Ltd. (PPC)

West Coast Engineering Co., Ltd.  (WCE)

�

�

�

�

ทา่เรือประจวบตั 9งอยู ่ตอนปลายของคาบสมทุรมาลาย ูบริเวณจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซึ.งเป็นเขตนํ 9าลกึตามธรรมชาติ 
ทําให้ไม่มีการตกตะกอนสะสม มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นที.ราบชายฝั.งทะเล มีปราการธรรมชาติบนชายฝั. งกําบงัคลื.นลม 
โดยเฉพาะในเขตที.เป็นที.ตั 9งของทา่เรือ ที.เป็นดินแดนลกึเข้าไปในแผน่ดินใหญ่และมพืี 9นที.หลงัทา่  กว้างขวางเหมาะสาํหรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ที.สามารถเชื.อมโยงกบัเครือข่ายคมนาคมขนสง่ของประเทศ และภมูิภาคได้โดยสะดวก ทั 9งนี 9 ประเทศไทยยงั
เป็นศนูย์กลางในการรวมกลุม่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภมูิภาคเอเชียทั 9งในระดบัอนภุมูิภาค พหอุนภุมูิภาค และภมูิภาคอีก
ด้วย 

 สาํหรับกระบวนการผลติเหลก็ของเครือสหวิริยาที.บางสะพาน เริ.มต้นจากการนําวตัถดุิบนําเข้าที.ผา่นทา่เรือประจวบ
และจะถกูขนสง่ไปสูก่ระบวนการผลติ โดยผา่นกระบวนการผลติเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน ผลติเหลก็แผน่รีดเย็นชนิดม้วน รวมทั 9ง
กระบวนการแปรรูปอื.นๆ ในกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็บางสะพาน อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ที.เป็นฐานการผลติที.
สาํคญัที.สดุของระบบ “หว่งโซอ่ปุทาน” ของกลุม่สหวิริยา ผลผลติหลกัของกลุม่อตุสาหกรรมเหลก็บางสะพาน ได้แก่ เหลก็แผน่รีด
ร้อน เหลก็แผน่รีดเย็น เหลก็แผน่เคลอืบ และเหลก็เส้นข้ออ้อย  

ในขั 9นตอนการตลาด กลุม่สหวิริยาจําหนา่ยและสง่มอบสนิค้า โดยเฉพาะ เหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน เหลก็แผน่รีดร้อน
ชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลอืบนํ 9ามนั รวมทั 9ง เหลก็แผน่รีดเยน็ชนิดม้วนไปยงัตลาด ทั 9งในและตา่งประเทศ เพื.อใช้เป็นวตัถดุิบ
ของอตุสาหกรรมตา่ง ๆ เช่น อตุสาหกรรมยานยนต์และชิ 9นสว่น เครื.องใช้ไฟฟ้า ถงัแก๊ซ ทอ่เหลก็ และก่อสร้าง การสง่มอบสนิค้า
ให้แก่ลกูค้าขนสง่สนิค้าโดยรถบรรทกุผา่นเครือขา่ยเส้นทางหลวงแผน่ดินของประเทศ และ/ หรือทางเรือไปยงัทา่เรือในฐานการ
ผลติอื.นในเครือขา่ย แล้วจงึสง่มอบให้ลกูค้าตอ่ไป โดยทางรถบรรทกุ หรือทางเรือ สว่นตลาดตา่งประเทศ ลกูค้าของกลุม่สหวิริยา
สว่นใหญ่ ได้แก่ กลุม่ประเทศในทวีปเอเชีย ทั 9งภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียตะวนัออก กลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง 
รวมทั 9ง ประเทศในทวีปยโุรป  ในกลุม่สหวิริยาฐานการผลติจะตดิหรืออยูใ่กล้แหลง่นํ 9าไมว่า่จะเป็นแมนํ่ 9า หรือ ทะเล ทําให้การ
ขนสง่วตัถดุิบและกระจายสนิค้าของกลุม่สหวิริยามคีวามยดืหยุน่ รวดเร็วและประหยดั ทําให้มีต้นทนุการขนสง่ตํ.า  
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ข้อมูลบริษัท 

บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั สาํนกังานกรุงเทพฯ ตั 9งอยูที่. เลขที. 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั 9น 6 ถนนสรุศกัดิZ แขวงสลีม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และสาํนกังานบางสะพาน ตั 9งอยูเ่ลขที. 62 หมู ่ 3 ตําบลแมรํ่าพงึ อําเภอบางสะพาน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77140 

บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ดาํเนินธุรกิจเกี.ยวกบัทา่เรือนํ 9าลกึ รองรับเรือสนิค้าและกิจการขนถา่ยสนิค้า  เป็นบริษัทใน
เครือสหวิริยา ซึ.งดําเนินธุรกิจอตุสาหกรรมผลติเหลก็ 

 สาํหรับการจดัตั 9งบริษัท บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั มีทนุจดทะเบียน 400,000,000 บาท โดยเป็นบริษัทร่วมทนุของ
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จํากดั (มหาชน) ซึ.งเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 51 บริษัท กลุม่ขนสง่ สหวิริยา จํากดั     ร้อยละ 
43.75% และผู้ ถือหุ้นอื.นๆร้อยละ 5.25  

บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุสาํหรับการลงทนุกิจการทา่เรือพาณิชย์ โดยทา่เทียบเรือ A, B 
ได้รับการอนมุตัิสง่เสริมการลงทนุเมื.อ 17 มกราคม 2537 (บตัรสง่เสริมเลขที. 8002/2537) ทา่เทียบเรือ C,D ได้รับการอนมุตัิ
สง่เสริมการลงทนุเมื.อ 10 มิถนุายน 2547 (บตัรสง่เสริมเลขที. 1464(2)/2547) เรือลากจงู “ประจวบ 3, 4” ได้รับการอนมุตัิสง่เสริม
การลงทนุเมื.อ 31 กรกฎาคม 2545 (บตัรสง่เสริมเลขที. 1484(2)/2545) และเรือลากจงู “ประจวบ 5” ได้รับการอนมุตัิสง่เสริมการ
ลงทนุเมื.อ 29 ตลุาคม 2547 (บตัรสง่เสริมเลขที. 1901(2)/2547) 

ประวัตคิวามเป็นมา 

ปี 2533 เริ.มจดัตั 9งบริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัในการให้บริการขนถา่ยวตัถดุิบและผลติภณัฑ์เหลก็ของ
โรงงานตา่งๆในเครือสหวิริยา อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ปี 2535 เริ.มก่อสร้างโครงการทา่เรือประจวบที.อําเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ปี 2537 ทา่เรือประจวบเริ.มดําเนินธุรกิจทา่เรือเป็นทางการ 

ปี 2546 มีการลงทนุขยายขีดความสามารถของทา่เรือในสว่นทา่เทียบเรือ C1 – C5 และ D1 – D4  

ปี 2547 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้รับการรับรองระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001: 2000 จาก LRQA ในปีนี 9ปริมาณสนิค้า
ผา่นทา่เรือพาณิชย์ประจวบถึง 5 ล้านตนัเป็นครั 9งแรก  

ปี 2548 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้รับการรับรองระบบการรักษาความปลอดภยัของเรือและทา่เรือสากล ISPS 
(International Security for Ports and Ships: ISPS) จากกรมเจ้าทา่ กระทรวงคมนาคม 

ปี 2549 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้รับการรับรองระบบบริหารสิ.งแวดล้อม ISO 14001: 2004 จาก LRQA 

ปี 2551 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้รับการรับรองระบบจดัการอาชีวนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 จาก 
LRQA และยงัได้รับการปรับมาตรฐานระบบบริหารคณุภาพจาก ISO 9001: 2000 เป็น ISO 9001: 2008 
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ปี 2554 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้ลงทนุขยายขีดความสามารถในสว่น  เครนขนาด 100 ตนั  2 ชดุจาก Gottwald Port  
Technology  GmbH  ประเทศ เยอรมนันี  เพื.อรองรับการขนถ่าย วตัถดุิบจาก  SSI - UK 

• เริ�มการก่อสร้างในปี 2535  และเปิดอย่างเป็นทางการปี 2537

2535
พ.ศ.2546

  ท่าเรือส่วนขยาย

25542547

ISO9001

2548

ISPS Code

2549

ISO14001

2550

OHSAS18001

2537

  เปิดดาํเนินการ
  เริ�มก่อสร้าง

 

 

 เพื.อให้มั.นใจวา่จะสามารถให้บริการที.สามารถสนองตอบความต้องการ และ สร้างความพงึพอใจของลกูค้า ทางบริษัท
ได้นําระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2008 มาพฒันาเป็นระบบบริหารคณุภาพทั.วทั 9งองค์กร โดยได้รับใบรับรองระบบ
คณุภาพจาก LRQA ในปี 2548 ซึ.งสง่ผลดีตอ่การดาํเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีประสทิธิภาพและรายได้เพิ.มสงูขึ 9น นอกจากนี 9 ทาง
บริษัทยงัได้นําระบบบริหารอื.นๆ ที.สาํคญัมาใช้ในในการบริหารงาน โดยเฉพาะ ระบบบริหารสิ.งแวดล้อม ISO 14000 : 2004  และ
ระบบจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 เพื.อให้การดาํเนินธุรกิจสามารถพฒันาไปได้กบัผู้มีสว่นได้
เสยีในภาคสว่นอื.นๆ โดยเฉพาะ ผู้บริหาร พนกังานในบริษัท พนัธมิตรทางธุรกิจ Suppliers คูแ่ขง่ สงัคม ทั 9งระดบัประเทศและ
ท้องถิ.น ประชาชนในท้องถิ.น และสาธารณชน  บริษัทได้รับการรับรองจาก LRQA ในปี 2550 รวมถึงในปี 2551 บริษัทได้พฒันา
ระบบการรักษาความปลอดภยัของเรือและทา่เรือสากลISPS ซึ.งเป็นมาตรฐานขององค์กรทางทะเลระหวา่งประเทศ (International 
Maritime Organization: IMO) และได้รับการรับรองจากกรมเจ้าทา่ กระทรวงคมนาคมด้วย 
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ผลงานและเหตุการณ์ที�สาํคัญในปี 2554 

 

1. วนัที. 12 เมษายน 2554  บริษัทฯ ได้เปิดบริการการขนถา่ยสนิค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ จากทา่เรือกรุงเทพฯ  ผา่น
ทา่เรือประจวบไปประเทศพมา่  โดยเชื.อมเส้นทางทะเลกบัทางบกผา่นทา่เรือระนอง   ซึ.งเป็นธุรกิจขนถ่ายคอนเทนเนอร์
เป็นครั 9งแรก  และเป็นการเชื.อมตอ่การขนสง่ทางทะเลฝั.งอา่วไทยและทะเลอนัดามนัในอนาคต 

2. วนัที. 16 มถินุายน 2554 บริษัทฯ ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานระดบัประเทศ 

3. มกีารแตต่ั 9งคณะกรรมการบริหาร อนัประกอบด้วย นายวิน  วิริยะประไพกิจ  นายสมศกัดิZ  ศิวะไพบลูย์  นายชยัภทัร  
เขมาภิรักษ์   และมกีารยกเลกิอํานาจดําเนินการฉบบัเดิมและให้ใช้อํานาจดําเนินการฉบบัปี 2554    พร้อมกนันี 9มกีาร
แตง่ตั 9ง    นายทวีศกัดิZ    เสนาณรงค์   ดํารงตําแหนง่ประธานบริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั  แทน ดร.มารวย  ผดงุสทิธิZ ที.
พ้นวาระ  มีผลตั 9งแตว่นัที.  1  ตลุาคม  2554 เป็นต้นไป     

4. วนัที.  14 ธนัวาคม 2554  บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสญัญาจดัซื 9อเครนขนาดยก  100 ตนั  2 ชดุ กบั บริษัท ก๊อดวาลว์ 
พอร์ต เทคโนโลยี. จํากดั จากประเทศเยอรมนันี   เพื.อรองรับการขนถ่าย Slab ด้วยเรือขนาดใหญ่ที.ไมม่ีเครนบนเรือ 
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การบริการ และ สิ� งอาํนวยความสะดวก 

 

ท่าเรือประจวบตั 9งอยู่บนริมฝั. งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ในเขตตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ เขตท่าเรือตั 9งอยู่ในพื 9นที.ประมาณ 600 ไร่ โดยตั 9งอยู่ห่างจากกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กเครือสหวิริยา อําเภอบาง
สะพาน จงัหวดประจวบคีรีขนัธ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร พื 9นที.เขตทา่เรือทิศเหนือติดตอ่กบับริเวณอา่วบอ่ทองหลาง ทิศตะวนัออกติด
กบัอา่วไทยบริเวณอา่วเทียน ทิศตะวนัตกติดกบับ้านกลางทุง่ และทิศใต้ติดกบับริเวณเขาแม่รําพึง ท่าเรือพาณิชย์ประจวบอยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานครประมาณ 400 กิโลเมตร ซึ.งเชื.อมโยงโดยถนนท้องถิ.นกบัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ทา่เรือประจวบมีโครงสร้างพื 9นฐานทา่เทียบเรือหลกัจํานวน  4 ทา่ ประกอบด้วย ทา่เทียบเรือ A ทา่เทียบเรือ B ทา่เทียบ
เรือ C และทา่เทียบเรือ D โดยรวม ทา่เรือประจวบมขีีดความสามารถในการขนถา่ยสนิค้าถงึปีละ 15 ล้านตนั รวมทั 9งเขื.อนกนัคลื.น 
(Break water) เพื.อกําบงัคลื.นลมทําให้สามารถทํางานได้ตลอดปี ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางธรรมชาติและ
เป็นมิตรกบัสิ.งแวดล้อม โดยสร้างขึ 9นจากวสัดคุอนกรีตสาํเร็จรูป (ACCROPODE) สนัเขื.อนสงู 6.5 เมตรจากระดบันํ 9าทะเลปาน
กลาง มีความยาวทั 9งสิ 9น  1.4 กิโลเมตร 
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สว่นการใช้พื 9นที.หลงัทา่เรือ ซึ.งมพืี 9นที.รวมกนัประมาณ 600,000 ตารางเมตร ใช้เป็นที.ตั 9งของสาํนกังาน และพื 9นที.วางกอง
สนิค้า ประกอบด้วย คลงัสนิค้าทณัฑ์บน (Bonded Warehouse) โรงพกัสนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรือ (Transit Shed) โรงพกั
สนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรือ พื 9นที.กลางแจ้งสาํหรับสนิค้าทั.วไป (Open Storage Yard) และพื 9นที.เอนกประสงค์ (Marchelling 
Yard) 

คลงัสนิค้าทณัฑ์บน (Bonded Warehouse) สนิค้าที.นําเข้าไปฝากเก็บจะได้รับสทิธิประโยชน์โดยฝากเก็บได้นานถงึ 2 
ปี ซึ.งสนิค้าที.ฝากเก็บ ยงัมต้ิองชําระอากรขาเข้าตลอดระยะเวลาที.ฝากเก็บ และสามารถทยอยนําสนิค้าออก โดยชําระอากรขาเข้า
ตามจํานวนที.นําออก  

 

โรงพกัสินค้าภายในเขตทําเนียบท่าเรือ (Transit Shed) ผู้ ใช้บริการท่าเรือสามารถดําเนินพิธีการตรวจปลอ่ยสินค้าที.
ทา่เรือ และสามารถคงสนิค้าที.นําเข้ารอพกัไว้เพื.อการตรวจปลอ่ยในโรงพกัสนิค้าภายในเขตทําเนียบท่าเรือได้ไม่เกิน 60 วนั โดยมี
พื 9นที.กลางแจ้งสาํหรับวางพกัสนิค้าดงักลา่วประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพกัสนิค้าขนาด 1,000 ตารางเมตร  

พื 9นที.กลางแจ้งสาํหรับสนิค้าทั.วไป (Open Storage Yard) อยูน่อกเขตทําเนียบทา่เรือพื 9นที.รวม 70 ไร่ จําแนกเป็นพื 9นที.
สาํหรับสนิค้าทั.วไปจํานวน 47 ไร่ และสนิค้าเทกอง 23 ไร่ นอกจากนี 9ยงัมีลานจดัเรียงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดควาจ ุ300 TEUs ไว้
ให้บริการ นอกจากนี 9 บริษัทฯ ยงัได้จดัพื 9นที.เอนกประสงค์ (Marchelling Yard) พื 9นที.ประมาณ 400 ไร่ หรือ 640,000 ตารางเมตร 
เพื.อกิจกรรมที.เกี.ยวข้องกบักิจการทา่เรือ 
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การบริหารด้านโลจสิตกิส์ภายในเขตท่าเรือ 

การบริหารด้านโลจิสติกส์ของท่าเรือประจวบสว่นใหญ่เป็นการบริหารเชื.อมโยงกบัระบบห่วงโซ่อปุทานเหล็กของกลุม่ 
สหวิริยา เริ.มจากเมื.อเรือสินค้าเข้าเทียบท่าเรือ วตัถุดิบสําหรับกระบวนการผลิตของกลุ่มสหวิริยา โดยเฉพาะ เหล็กแท่งแบน 
(Slab) และเหล็กแท่งเล็ก (Billet) ที.นําเข้าจากแหลง่วตัถุดิบในต่างประเทศจะถกูขนถ่ายลงจากเรือ ส่วนใหญ่จะถกูขนสง่โดย
รถยนต์บรรทกุไปยงักลุม่อตุสาหกรรมเหลก็บางสะพาน เพื.อผา่นกระบวนการผลติโดยตรง โดยเฉพาะ กระบวนการผลิตเหล็กแผ่น
รีดร้อนและกระบวนการผลติเหลก็แผน่รีดเย็น รวมทั 9งกระบวนการอื.นๆ ซึ.งเป็นฐานการผลติที.ใหญ่ที.สดุของกลุม่สหวิริยา วตัถดุิบที.
ขนถ่ายลงจากเรือสว่นที.เหลือจะถกูเก็บไว้ในคลงัสินค้าทณัฑ์บนของท่าเรือประจวบจนกว่าจะนําไปเข้าสูก่ระบวนการผลิตต่อไป 
ผลิตภณัฑ์สําคญัที.ได้จากกระบวนการผลิตของโรงงานในกลุม่สหวิริยา ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบนํ 9ามนั (CleanStrip) รวมทั 9ง เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน การกระจายสินค้า ของกลุม่สหวิริยาไปสู่
ตลาด ทั 9งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขนส่งโดยวิธีที.แตกต่างกัน สินค้าส่วนใหญ่จะขนส่งจากโรงงานผลิตในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเหลก็บางสะพาน โดยการขนสง่ทางรถบรรทกุโดยผา่นเครือขา่ยเส้นทางหลวงแผ่นดินไปสูก่ลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมใน
ประเทศ ได้แก่ อตุสาหกรรมยานยนต์และชิ 9นสว่น อตุสาหกรรมเครื.องใช้ไฟฟ้า อตุสาหกรรมผลติถงัแก๊ส อตุสาหกรรมผลติทอ่เหลก็ 
อตุสาหกรรมก่อสร้าง รวมทั 9ง ใช้เป็นวตัถดุิบในการผลติในอตุสาหกรรมตอ่เนื.อง เช่นอตุสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็น อีกสว่นหนึ.งจะ
สง่ทางเรือลาํเลยีงไปยงัโรงงานผลติที.อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา, โรงงานที.อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ และ
สง่ตรงไปยงัลกูค้าในเขตพื 9นที.อตุสาหกรรมชายฝั.งทะเลตะวนัออก ผ่านท่าเรือมาบตาพดุ  สว่นตลาดต่างประเทศ สินค้าออกของ
กลุม่สหวิริยาสว่นหนึ.ง จะถกูสง่ไปยงัตลาดในต่างประเทศ ทั 9งภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เอเชียตะวนัออก ตะวนัออกกลาง 
รวมทั 9ง ทวีปยโุรป  โดยขนถ่ายลงเรือที.ทา่เรือประจวบ  

สิ�งอาํนวยความสะดวก 

การเดนิเรือ นําร่องและจอดเรือ 

ทา่เรือประจวบได้กําหนดพื 9นที.ทอดสมอ (Quarantine Anchorage) ไว้ที.จดุแลตตจิดู 11 องศา 11.5 ลปิดาเหนือ  และ
ลองติจดู 099 องศา 97.0 ลปิดาตะวนัออก และกําหนดจดุที.เจ้าหน้าที.ตา่งๆ ขึ 9นดาํเนินพิธีการบนเรือ ณ ตาํบลที. แลตติจดู 11 
องศา 11.0 ลปิดาเหนือ และลองติจดู 099 องศา 36.3 ลปิดาตะวนัออก   สาํหรับเดินเรือเข้า – ออกจากทา่เรือประจวบ บริษัทฯ ได้
มกีารจดัเตรียมเจ้าหน้าที.นําร่องของทา่เรือนําเรือเข้า – ออกจากทา่ ผา่นร่องนํ 9าระยะทางประมาณ 2 ไมล์ จากทุน่ปากร่องจนถงึ
บริเวณทา่เทียบเรือ ความลกึ 15 เมตร จากระดบันํ 9าทะเลปานกลาง และความกว้างประมาณ 250 เมตร ทุน่ปากร่องตั 9งอยู ่ณ จดุ 
แลตติจดู 11 องศา 11.1 ลปิดาเหนือ และลองติจดู 099 องศา 95.8 ลปิดาตะวนัออก นอกจากนี 9 ทางทา่เรือยงัได้จดัเตรียมเรือลาก
จงูขนาด 3,100 แรงม้าให้บริการจํานวน 3 ลาํเพื.อสนบัสนนุการนําเรือเข้าเทียบทา่หรือออกจากเทียบ  พร้อมเรือรับเชือก 

ทา่เรือประจวบมีเขื.อนกนัคลื.น (Break water) กําบงัคลื.นลมเพื.อให้สามารถทํางานได้ตลอดปี โดยเขื.อนกนัคลื.นได้รับ
การออกแบบให้สอดคล้องกบัลกัษณะทางธรรมชาติและเป็นมิตรกบัสิ.งแวดล้อม โดยสร้างขึ 9นจากวสัดคุอนกรีตสาํเร็จรูป 
(Accropode) สนัเขื.อนสงู 6.5 เมตรจากระดบันํ 9าทะเลปานกลาง มีความยาวทั 9งสิ 9น 1.4 กิโลเมตร 

 ทา่เรือประจวบ มีสถานีสื.อสารจดทะเบียน ได้แก่ สถานีท่าเรือประจวบ โดยใช้นามเรียกขาน “HSC320” ใช้ความถี.สงู 
(VHF) ช่อง 67 หรือ VHF 156 สําหรับการการเดินเรือ และใช้วิทย ุVHF ช่อง 16 สําหรับเจ้าหน้าที.นําร่องทํางานในการนําเรือเข้า
เทียบทา่ – ออกจาก 
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ท่าเรือ การขนถ่ายและเคลื�อนย้ายสินค้า 

ทา่เทียบเรือ A ตวัทา่ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 450 เมตร ความลกึจากนํ 9าทะเลปานกลาง (MSL) 15 เมตร มี
ความสามารถรองรับเรือ (Capacity) ขนาดไมเ่กิน 100,000 เดทเวทตนั (Dead Weight Tonn) ได้ครั 9งละ 2 ลาํ เพื.อขนถ่ายวตัถดุิบ
จากตา่งประเทศ ได้แก่ เหลก็แทง่แบน (Steel Slab) เหลก็แทง่เลก็ (Billet) เหลก็แผน่รีดเย็นชนิดม้วน (Cold Rolled Steel Sheet 
in Coil: CRC) และเหลก็แผน่รีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet in Coil: HRC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่เทียบเรือ B ตวัทา่ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 245 เมตร ความลกึจากนํ 9าทะเลปานกลาง (MSL) 8 -12 เมตร มี
ความสามารถรองรับเรือ (Capacity) ขนาดไมเ่กิน 20,000 เดทเวทตนั (Dead Weight Tonn) ได้ครั 9งละ 2 ลาํ เพื.อขนถา่ยสนิค้า
เช่นเดียวกบัทา่เทียบเรือ A 

ทา่เทียบเรือ C ตวัทา่ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 892 เมตร ความลกึจากนํ 9าทะเลปานกลาง (MSL) 8-14 เมตร 
ความสามารถรองรับเรือได้พร้อมกนัครั 9งละ 5 ลาํ ขนาดไมเ่กิน 20,000 เดทเวทตนั (Dead Weight Tonn) จํานวน 3 ลาํ และขนาด
ไมเ่กิน 80,000 เดทเวทตนัจํานวน 2 ลาํ 

ทา่เทียบเรือ D เป็นทา่เทียบเรือชายฝั.ง (Barge) ตวัทา่ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 250 เมตร ความลกึจากนํ 9าทะเลปาน
กลาง (MSL) 8 เมตร มคีวามสามารถรองรับเรือลาํเลยีง (Capacity) ขนาดไมเ่กิน 2,200 เดทเวทตนั (Dead Weight Tonn) ได้ครั 9ง
ละ 4 ลาํ  

สาํหรับการขนถา่ย ยก หรือเคลื.อนย้ายสนิค้า  ทา่เรือประจวบได้จดัเครื.องมือทุน่แรงประจําทา่เรือ ได้แก่ ปั 9นจั.น ยก
สนิค้า (Crane) รถยกสนิค้า (Folk Lift) และรถบรรทกุ (Trailer) ขนาดนํ 9าหนกับรรทกุตา่งๆ  
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ประเภทเครื�องทุ่น
แรง 

ชนิดเครื�องทุ่นแรง นํ [าหนักบรรทุก                จาํนวน                              

    (Capacity: Ton) (Number) 

ปั 9นจั.นยกสนิค้า ปั.นจั.นชนิด Gantry Crane 20 2 

( Crane ) ปั.นจั.นชนิด Gantry Crane 30 2 

  ปั.นจั.นชนิด Mobile Crane 50 - 200 10 

        

รถยกสนิค้า รถยกสนิค้าชนิด Folk Lift  4 - 27 7 

( Folk Lift )       

รถบรรทกุ รถบรรทกุชนิด Trailer 48 200 

( Trailer )       
        

 

สิ�งอาํนวยความสะดวกอื�น 

ภายในเขตทา่เรือ บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้จดัพื 9นที.และสถานที.เก็บสนิค้าหลายรูปแบบ คลงัสนิค้าทณัฑ์บน 
(Bonded Warehouse) โรงพกัสนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรือ (Transit Shed) พื 9นที.กลางแจ้งสาํหรับสนิค้าทั.วไป (Open 
Storage Yard) รวมทั 9งพื 9นที.อเนกประสงค์ (Marchelling Yard) ซึ.งอยูภ่ายใต้การควบคมุของกรมศลุกากร ตามรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี 9 

เขตพื 9นที.ที.กําหนดไว้สาํหรับ การประกอบอตุสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื.นๆ ที.เป็นประโยชน์
ตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสนิค้าที.นําเข้าไปฝากเก็บในคลงัสนิค้าทณัฑ์บน (Bonded Warehouse) จะได้รับสทิธิ
ประโยชน์โดยฝากเก็บได้นานถึง 2 ปี ซึ.งสนิค้าที.ฝากเก็บ ยงัมิต้องชําระอากรขาเข้าตลอดระยะเวลาที.ฝากเก็บ และสามารถทยอย
นําสนิค้าออก โดยชําระอากรขาเข้าตามจํานวนที.นําออก  

โรงพกัสนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรือ (Transit Shed) ทําให้ผู้ใช้บริการทา่เรือสามารถดาํเนินพิธีการตรวจปลอ่ย
สนิค้าที.ทา่เรือ และสามารถคงสนิค้าที.นําเข้ารอพกัไว้เพื.อการตรวจปลอ่ยในโรงพกัสนิค้าภายในเขตทําเนียบทา่เรือได้ไมเ่กิน 60 วนั 
โดยมีพื 9นที.กลางแจ้งสาํหรับวางพกัสนิค้าดงักลา่วประมาณ 13 ไร่ และมีโรงพกัสนิค้าขนาด 1,000 ตารางเมตรไว้ให้บริการ  

พื 9นที.กลางแจ้งสาํหรับสนิค้าทั.วไป (Open Storage Yard) อยูน่อกเขตทําเนียบท่าเรือพื 9นที.รวม 70 ไร่ จําแนกเป็นพื 9นที.
สําหรับสินค้าทั.วไปจํานวน 47 ไร่ และสินค้าเทกอง 23 ไร่ นอกจากนี.ยงัมีลานจดัเรียงตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดควาจุ 300 TEUs ไว้
ให้บริการ 

นอกจากนี 9 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ยงัได้จดัพื 9นที.เอนกประสงค์ (Marchelling Yard) พื 9นที.ประมาณ 400 ไร่ หรือ 
640,000 ตารางเมตร เพื.อกิจกรรมที.เกี.ยวข้องกบักิจการทา่เรือ 
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งานบริการสนับสนุนต่างๆ ในท่าเรือ 

ในการเดินเรือเข้าทา่ ทางบริษัทฯ จดัให้มีบริการสนบัสนนุนําร่องเอกชนตลอด 24 ชั.วโมง พร้อมเรือลากจงู (Tug) ขนาด 
3,100 แรงม้า จํานวน 3 ลาํ และเรือรับเชือก รวมทั 9งเรือดบัเพลงิ 

สาํหรับบริการขนถา่ยสนิค้าขึ 9นและลงเรือ (Stevedore) ทางทา่ได้จดัเตรียมแรงงานไว้ตลอดเวลาสามารถดําเนินการ 
ขนถ่ายหรือเคลื.อนย้ายสนิค้าไว้ตลอด 24 ชั.วโมง   
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การใช้บริการของท่าเรือประจวบ  

โดยทั.วไป ทา่เรือประจวบให้บริการแบบครบวงจร (One – Stop Service) ผู้ใช้บริการสามารถดําเนินขั 9นตอนตา่งๆ
เบ็ดเสร็จทกุขั 9นตอน ทั 9งการดําเนินพิธีการของเจ้าหน้าตา่งๆบนเรือ การนําเรือเข้าเทียบทา่ การขนถ่าย เคลื.อนย้ายสนิค้า ฝาก
สนิค้า รวมทั 9งดําเนินพิธีการศลุกากรภายในเขตทา่เรือเพียงแหง่เดยีว นอกจากนี 9 เจ้าหน้าที.ตา่งๆ ของรัฐบาลที.มีหน้าที.ดาํเนินพิธี
การตา่งๆอยูใ่นบริเวณทา่เรือสามารถปฏิบตัิได้เมื.อมีเรือเข้าเทียบทา่เพื.อขนถา่ยสนิค้า โดยเฉพาะเจ้าหน้าที.ตรวจคนเข้าเมือง 
เจ้าหน้าที.ควบคมุโรค เจ้าหน้าที.กรมศลุกากร รวมทั 9ง เจ้าหน้าที.กรมเจ้าทา่  

 
เพื.อการผลติและสง่มอบบริการที.สนองตอบตรงตามความต้องการและสามารถสร้างอรรถประโยชน์ให้แก่ลกูค้าอย่าง

แท้จริง ซึ.งเป็นบคุคลสาํคญัตอ่การดําเนินธุรกิจและเจริญก้าวหน้าต่อไป บริษัท ท่าเรือประจวบ จํากดัได้พิถีพิถนัในการออกแบบ  
การผลติ และสง่มอบบริการของท่าเรือให้กบัลกูค้าเพื.อให้มั.นใจว่าลกูค้าได้รับมลูค่าเพิ.มสงูกว่าต้นทนุที.ลกูค้าจ่าย โดยได้กําหนด
สว่นผสมทางการตลาด (Marketing Mix or Market Offer) ตามความต้องการของลกูค้าให้เหมาะสมกบัลกูค้าแต่ละรายที.ให้
อรรถประโยชน์ มีคณุภาพและสร้างพึงพอใจให้กบัลกูค้าในราคายตุิธรรม ในพื 9นที.ที.ลกูค้าต้องการ โดยบคุลากรมืออาชีพ ที.มีขีด
ความสามารถและประสบการณ์ ที.สามารถให้คําปรึกษาแก่ลกูค้าได้ นอกจากนั 9นเรายงัสามารถที.จะเสนอบริการที.เป็น “Solution”  
ที.จะสนบัสนนุการบริหาร “ห่วงโซ่อปุทาน” หรือ “ระบบโลจิสติกส์” ของลกูค้า เพื.อช่วยลดต้นทนุและเพิ.มสมรรถนะในการแข่งขนั 
ทางธุรกิจ 
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อุตสาหกรรมท่าเรือและการแข่งขัน 

บทบาทที�ผ่านมากับสภาพแวดล้อมที�เปลี�ยนไป 

เนื.องจากลกูค้าให้ความสาํคญักบัเวลาที.ใช้ในการขนสง่และต้นทนุของการขนสง่มากขึ 9น จงึมกีารเลอืกรูปแบบการ
ขนสง่สนิค้าที.เป็นระบบและมีประสทิธิภาพมากขึ 9น เป็นระบบแบบ Multi-Modal Transport คือ การเคลื.อนย้ายสนิค้าตลอด
เส้นทางด้วยการขนสง่หลายรูปแบบ เป็นการประยกุต์ใช้ทฤษฎีโลจิสติกส์เข้ากบัการพฒันาการให้บริการในรูปแบบตา่งๆ เพื.อเป็น
ทางเลอืกในการปรับปรุงคณุภาพของการบริการในทกุๆด้าน เช่น ระบบการขนสง่แบบ Milk Run ในการขนสง่วตัถดุิบเพื.อการผลติ
แบบ JIT[Just In Time] หรือ การผลติแบบลนี [Lean management] การสง่ผา่นข้อมลูด้วยระบบ EDI[Electronic Data 
Interchange] การจดัเก็บสาํรองสนิค้าด้วยระบบ VMI [Vendor Management Inventory] การใช้ศนูย์กระจายสนิค้า 
[DC,Distribution Center] และศนูย์กลางการจดัการโลจิสติกส์ [Logistic Hubs] รวมทั 9งการปรับปรุงทา่เรือให้เป็นทา่เรือ
อิเลก็ทรอนิคส์ [e-Port] 

ทา่เรือประจวบเป็นทา่เรือพาณิชย์ของเอกชนโดยตา่งจากทา่เรืออื.นๆในระดบัใกล้เคยีงกนัที.สาํคญัๆของประเทศ เชน่ 
ทา่เรือกรุงเทพฯ ทา่เรือแหลมฉบงั ทา่เรือมาบตาพดุ ทา่เรือสงขลา ซึ.งเป็นทา่เรือของรัฐ โดยรัฐบาลเป็นผู้ลงทนุที.ดิน ก่อสร้างทา่เรือ 
โครงสร้างพื 9นฐานตา่งๆรวมทั 9งโรงพกัสนิค้า และได้ให้สมัปทานแก่บริษัทบริหารทา่เรือข้ามชาต ิ จดัหาเครื.องมืออปุกรณ์ขนถา่ย
สนิค้า พร้อมบคุลากรเข้ามาบริหารจดัการเทา่นั 9น ด้วยความสามารถของผู้บริหารทา่เรือที.เปิดดาํเนินการในตา่งประเทศ และ
ประสบการณ์ในการดาํเนินการมาเป็นวลานาน รวมทั 9งนโยบายการพฒันาประเทศของภาครัฐที.สนบัสนนุการลงทนุในสว่น
โครงสร้างหลกัๆ พร้อมทั 9งมีนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับในดินแดนหลงัทา่ซึ.งรัฐบาลเห็นวา่มีความสาํคญัตอ่เศรษฐกิจของ
ประเทศ ทําให้เกิดความได้เปรียบทา่เรือเอกชนอยา่งทา่เรือประจวบซึ.งต้องลงทนุเองทั 9งหมด ทั 9งที.ดิน การก่อสร้างทา่เรือและ
โครงสร้างพื 9นฐานตา่งๆ โรงพกัสนิค้า เครื.องมอืและอปุกรณ์ขนถา่ยสนิค้า รวมทั 9งบคุลากร นอกจากนี 9การจะขออนญุาตดําเนิน
ธุรกิจใดๆจากภาครัฐในธุรกิจทา่เรือนั 9นก็มีความลา่ช้า ต้องใช้เวลาในการพิจารณามากเนื.องด้วยไมไ่ด้มีแผนการพฒันาของ
ประเทศรองรับเอาไว้หรืออาจไมส่ามารถดําเนินการได้เลยอีกด้วย ประกอบกบัทา่เรือประจวบได้ดาํเนินธุรกิจตั 9งแตเ่ริ.มเพื.อ
สนบัสนนุธุรกิจของกลุม่บริษัทฯคอือตุสาหกรรมเหลก็มาตลอด เมื.อปรับเพิ.มแนวทางในการให้บริการเสมือนทา่เรือพาณิชย์ทั.วไป
ยอ่มต้องมีอปุสรรคและปัญหาของการเริ.มต้นเช่นกนั 

ดงันั 9นการจะยกระดบัทา่เรือประจวบให้เป็นทา่เรือพาณิชย์ระหวา่งประเทศเต็มรูปแบบ จงึจําเป็นต้องนําปัจจยัแวดล้อม
ตา่งๆทั 9งในระดบัประเทศและภมูิภาคมาพิจารณา โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ตา่งๆของภาครัฐ ได้แก่ยทุธศาสตร์การพฒันาพื 9นที.ใน
ภาพรวมของประเทศ ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื 9นฐานด้านคมนาคมและโลจิสตกิส์ของประเทศ หรือการรวมกลุม่ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคและอนภุมูิภาค รวมทั 9งการพฒันาโครงสร้างพื 9นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ใหม่ๆ ที.เชื.อมโยง
กบักลุม่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคและภมูิภาคอื.นๆมาวิเคราะห์วางแผนในการดําเนินธุรกิจ ซึ.งจะเป็นแรงสง่ทําให้
ภมูิภาคเอเชียก้าวขึ 9นเป็นผู้ นําเศรษฐกิจโลกในอนาคต และทา่เรือประจวบจะได้มีสว่นในโอกาสที.จะพฒันาให้สอดคล้องไปกบัการ
เปลี.ยนแปลงเหลา่นั 9น 
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ยุทธศาสตร์ของภาครัฐ โครงการต่างๆรวมทั [งปัจจัยแวดล้อมของภมูิภาคที�มีผลต่อโอกาสและการ
แข่งขัน 

� จากการทําการวิจยัเรื.องดชันีชี 9วดัประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ [LPI, Logistics Performance Index] ของธนาคารโลก 
[World Bank] ซึ.งยงัไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยที.กําหนด LPI ของประเทศและ LPI ของผู้ประกอบการทางด้านโลจิ
สติกส์ในประเทศไว้อย่างชดัเจน ธนาคารโลกได้จดัทําดชันีดงักลา่วเป็นครั 9งแรกเมื.อปี 2550 โดยได้คํานึงถึงประเด็นสําคญั
ตา่งๆที.เกี.ยวข้องกบัขีดความสามารถทางด้านการแขง่ขนัของระบบโลจิสติกส์ของประเทศตา่งๆ  

 
ธนาคารโลกได้กําหนดปัจจยัตา่งๆในการวดั LPI ไว้ 7 ปัจจยั ได้แก ่ 

1) ประสทิธิภาพในการดาํเนินงานพิธีการตา่งๆของศลุกากร  
2) คณุภาพด้านการขนสง่ ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื 9นฐานของประเทศ  
3) ความงา่ยในการจดัการการขนสง่ทางเรือระหวา่งประเทศ  
4) ความสามารถของอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศ  
5) ความสามารถในการสบืค้นสนิค้าระหวา่งมีการขนสง่ทางเรือ  
6) ต้นทนุทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ และ  
7) การสง่สนิค้าถึงที.หมายตรงเวลา  
 
เป็นที.ทราบกนัว่าอตุสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอตุสาหกรรมที.มีบทบาทสําคญัในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม อีกทั 9งเป็นหนึ.งใน

อตุสาหกรรมเป้าหมายที.รัฐบาลไทย ให้ความสําคญัและส่งเสริมให้มีการพฒันาศกัยภาพมาอย่างต่อเนื.องระบบโลจิสติกส์ที.มี
ประสทิธิภาพจะเป็นระบบที.ผลกัดนัให้เกิดขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศให้สงูขึ 9น โดยจะช่วยทางด้านต้นทนุในการ
ประกอบการของธุรกิจให้ลดตํ.าลง (Cost Reduction) การตอบสนองลกูค้าได้ถูกต้องและรวดเร็ว (Responsiveness & 
Reliability) ซึ.งจะทําให้ศกัยภาพทางด้านการแข่งขนัของประเทศสงูขึ 9น สามารถเพิ.มประสิทธิภาพทางด้านเคลื.อนย้ายสินค้าได้
รวดเร็ว นอกจากนี 9 อตุสาหกรรมทางด้านโลจิสติกส์ยงัก่อให้เกิดการจ้างงาน และช่วยการกระจายรายได้สูท้่องถิ.นโดยตรง ดงันั 9น
การสร้างระบบโลจิสติกส์ให้มีประสทิธิภาพจะเป็นหนทางหนึ.งที.ชว่ยให้ภาคธุรกิจของประเทศรักษาขีดความสามารถในการแขง่ขนั
ได้  

ทั 9งนี 9 การประเมินทางด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของผู้ ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการ เป็นสิ.งที.จําเป็นใน
กระบวนการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เนื.องจากจะเป็นการบ่งชี 9แนวทางการพฒันาได้อย่างถกูต้อง ดชันีชี 9วดัทางด้าน
ประสทิธิภาพโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) หรือเรียกย่อๆวา่ LPI จะเป็นมาตรฐานสําคญัที.จะช่วยให้การประเมิน
การชี 9วดัประสทิธิภาพในแตล่ะด้านของการพฒันาให้เป็นไปในทางที.มีมาตรฐานและสามารถนําไปพฒันาข้อด้อยและปัญหาของ
ระบบโลจิสติกส์ในแตล่ะด้านได้ตรงจดุเพื.อประโยชน์ที.ได้รับของการพฒันาอยา่งมีประสทิธิภาพ  
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โดยในปีนี 9ธนาคารโลกได้ทําการวจิยักบัประเทศทั 9งหมด 150 ประเทศ และได้ทําการจดัลาํดบั LPI ของปี 2554 แตล่ะ
ประเทศไว้ได้อยา่งนา่สนใจ ประเทศที.ได้รับการจดัอนัดบัวา่ เป็นประเทศที.มีศกัยภาพทางโลจิสติกส์สงูที.สดุ จากคะแนนเตม็ 5 
ได้แก ่
อนัดบัที. 1 ประเทศสงิค์โปร์          คะแนนรวม 4.19  
อนัดบัที. 2 ประเทศเนเธอร์แลนด์   คะแนนรวม 4.18  
อนัดบัที. 3 ประเทศเยอรมนี          คะแนนรวม 4.10  
อนัดบัที. 4 และ 5 คือ ประเทศสวเีดน 4.08 และออสเตรีย 4.06 ตามลาํดบั  
 
              สาํหรับประเทศอื.นในทวีปเอเชียที.ได้คะแนน LPI สงูที.สดุได้แก ่ประเทศญี.ปุ่ น 4.02 ซึ.งอยูใ่นอนัดบัที. 6  ฮ่องกง(ประเทศ
จีน) 4.00 อยูใ่นอนัดบัที. 8   เป็นที.นา่สงัเกตวา่ประเทศยกัษ์ใหญ่มหาอํานาจของโลกอยา่งสหรัฐอเมริกากลบัได้ LPI อยูใ่นอนัดบัที. 
14 โดยประเทศยกัษ์ใหญ่อีกประเทศซึ.งได้แก ่ ประเทศจีน ได้รับการจดัอนัดบั LPI อยูใ่นอนัดบัที. 30 ถึงแม้ประเทศจีนจะเป็น
ประเทศที.มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก แตร่ะบบโลจิสติกส์ของประเทศจีนกลบัยงัไมท่นัสมยัเทา่ที.ควร กิจกรรม
ทางโลจิสติกส์สว่นมากยงัคงเป็นกิจกรรมที.ดําเนินการและถกูควบคมุโดยรัฐบาล ประเทศที.มขีนาดประชากรและเศรษฐกิจใหญ่
อีกประเทศหนึ.งคือ อินเดยี ถกูจดัอยูใ่นอนัดบัที. 39 

ประเทศอื.นๆในกลุ่มอาเซียนที.น่าสนใจนอกจากอนัดบัหนึ.งสิงคโปร์คือ มาเลเซีย มาเลเซียถือว่าเป็นประเทศบ้านใกล้
เรือนเคียงกบัประเทศไทย โดยที.เราเองก็พยายามที.จะแขง่ขนักบัมาเลเซียในหลายๆ ด้าน บางครั 9งเราอาจจะเห็นหลายหน่วยงาน
ออกมากลา่ววา่ ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในด้านตา่งๆมากกวา่มาเลเซีย แตถ้่าเราดจูาก LPI ที.ธนาคารโลกจดัอนัดบัมา จะเห็น
ได้วา่ มาเลเซียอยูใ่นอนัดบัที. 27 ได้คะแนนรวม 3.48  ในขณะที.ไทยเรารั 9งอนัดบัที. 31 โดยได้คะแนนรวม 3.31 ดงันั 9น ถ้าสรุปแบบ
ง่ายๆจากอนัดบัที.ธนาคารโลกจัดอย่างน้อยเราก็มีเรื.องประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์อย่างหนึ.งแล้ว ที.ด้อยกว่าประเทศมาเลเซีย  

ดัชนชีี�วัดประสทิธภิาพ
ทางดา้นโลจสิตกิส ์
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นอกจากนี 9ก็มีประเทศอินโดนีเซีย อยูใ่นอนัดบัที. 43 ประเทศเวียตนาม อนัดบัที. 53 ประเทศฟิลปิปินส์ อนัดบัที. 65 ประเทศกมัพชูา 
อนัดบัที. 81 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อนัดบัที. 117 โดยประเทศบรูไน ไมไ่ด้ถกูจดัอนัดบัเอาไว้ 

ประเทศอื.นๆในกลุ่มท้ายตารางส่วนใหญ่เป็นประเทศที.ยงัด้อยพฒันา ภาครัฐของประเทศต่างๆ เหล่านี 9 ยงัมีหน้าที.ที.
สาํคญัในการสร้างความมั.นคงในด้านตา่งๆให้ประเทศ โดยเน้นเรื.องปัจจยัพื 9นฐานเป็นเรื.องหลกั ดงันั 9น เรื.องระบบโลจิสติกส์จึงยงั
เป็นเรื.องที.หา่งไกลกบัความจําเป็น โดยมีประเทศในกลุม่อาเซียนอยู่ในกลุม่นี 9ประเทศหนึ.งซึ.งกําลงัเป็นที.น่าสนใจคือประเทศพม่า 
ถกูจดัอยูใ่นอนัดบัที. 147  

 
ประเทศไทยกับดัชนีชี [วัดประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index) 

คะแนนในแตล่ะปัจจยัของประเทศไทยเป็นอยา่งไรบ้างจากคะแนนเต็ม  5.00  คะแนน 

1. ปัจจยัด้านประสทิธิภาพในการดําเนินงานพิธีการตา่งๆของศลุกากร        3.03   คะแนน 
2. ปัจจยัด้านโครงสร้างพื 9นฐาน                                                                 3.16   คะแนน  
3. ปัจจยัด้านการขนสง่ทางเรือระหวา่งประเทศ                                          3.24   คะแนน  
4. ปัจจยัด้านความสามารถของอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ภายในประเทศ        3.31   คะแนน  
5. ปัจจยัด้านความสามารถในการสบืค้นสนิค้าระหวา่งมกีารขนสง่ทางเรือ   3.25   คะแนน  
6. ปัจจยัด้านต้นทนุทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ                                3.21   คะแนน  
7. ปัจจยัด้านการสง่สนิค้าถึงที.หมายตรงเวลา                                            3.91   คะแนน 
 
จะเห็นได้วา่ประเทศไทยได้คะแนนในปัจจยัข้อแรกน้อยที.สดุ ซึ.งอาจจะสรุปได้ว่า ธนาคารโลกมองว่าพิธีการด้านศลุกากรของไทย
ยงัมีขั 9นตอนที.ยุง่ยาก ซบัซ้อน และควรปรับปรุงประสทิธิภาพในการดําเนินงานให้มากขึ 9นนอกจากนี 9 ปัจจยัด้านโครงสร้างพื 9นฐาน
และปัจจยัด้านความสามารถในการสืบค้นสินค้า ยงัเป็นอีก 2 ปัจจยัที.ธนาคารโลกมองว่าประเทศไทยยงัคงต้องพฒันา โดยต้อง
มุง่เน้นพฒันาทั 9งทางด้านการคมนาคม และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสว่นปัจจยัอื.นๆ ที.เหลอืถือวา่ประสทิธิภาพของระบบ
ลอจิสติกส์ของประเทศไทยอยูใ่นเกณฑ์ที.ใช้ได้    
ข้อมลู: www.worldbank.org/lpi  
 
� แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที. 11 [ 2555 – 2559 ] 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) ได้ให้ความสาํคญัตอ่การรวมประเด็นการพฒันา
ด้านโลจิสติกส์เข้าไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที. 11  ซึ.งกําหนดวิสยัทศัน์ไว้วา่ “สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสขุ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภมูิคุ้มกนัตอ่การเปลี.ยนแปลง” ประกอบด้วย 6 ประเด็นยทุธศาสตร์ คือ  

(1) ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม  
(2) ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งยั.งยืน  
(3) ยทุธศาสตร์ความเข้มแขง็ภาคเกษตร ความมั.นคงของอาหารและพลงังาน  
(4) ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ารเติบโตอยา่งมีคณุภาพและยั.งยืน  
(5) ยทุธศาสตร์การสร้างความเชื.อมโยงกบัประเทศในภมูิภาคเพื.อความมั.นคงทางเศรษฐกิจและสงัคม  
(6) ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ.งแวดล้อมอยา่งยั.งยืน 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที. 4 และ 5 เป็นประเด็นที.เกี.ยวข้องกบัการพฒันาระบบโลจิสติกส์โดยตรง ประกอบด้วยสาระสาํคญั ดงันี 9 
ยทุธศาสตร์ที. 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ารเติบโตอยา่งมีคณุภาพและยั.งยืน ได้เน้นที.จะพฒันาความสามารถในการแข่งขนั
ที.มีประสทิธิภาพ เทา่เทียมและเป็นธรรม โดยหนึ.งในแนวทางดําเนินงานคือมุง่พฒันาระบบโครงสร้างพื 9นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ด้วยการ 
 1. ผลกัดนัการพฒันาการขนสง่ต่อเนื.องหลายรูปแบบ โดยพฒันาปรับเปลี.ยนรูปแบบการขนสง่ไปสูก่ารขนสง่ในรูปแบบอื.นๆ ที.มี
ต้นทนุการขนสง่ตอ่หนว่ยตํ.าและมีการใช้พลงังานที.มีประสิทธิภาพ พฒันาระบบโครงสร้างพื 9นฐานและระบบบริหารจดัการขนสง่
ตอ่เนื.องหลายรูปแบบที.เชื.อมโยงการขนสง่ทกุรูปแบบของการขนสง่ในลกัษณะบรูณาการทั 9งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เพื.อเพิ.มประสิทธิภาพและมาตรฐานการขนส่งสินค้าสู่สากลทั 9งด้านความรวดเร็ว ความปลอดภยัและความตรงต่อเวลา รวมทั 9ง
สนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือระดบัภมูิภาค และพฒันาระบบบริหารจดัการรวบรวมและกระจายสินค้า
ที.มีประสทิธิภาพ เพื.อลดต้นทนุระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม     
2. ปรับปรุงประสทิธิภาพการบริหารจดัการโลจิสติกส์ โดยเน้นผลติบคุลากรด้านโลจิสติกส์ที.มีความเป็นมืออาชีพ พฒันาระบบและ
บริหารเครือข่ายธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที.เกี.ยวข้อง สนับสนุนการวิจัย 
พฒันา นวตักรรมเพื.อการพฒันาโลจิสติกส์ และยกระดบัประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางด้านการค้าและการ
ขนสง่สนิค้าผา่นแดนและข้ามแดน เช่น พฒันาระบบ National Single Window ศนูย์กระจายสินค้าและด่านการค้าชายแดน เป็น
ต้น ตลอดจนเพิ.มประสทิธิภาพการบริหารจดัการขนสง่และการกําหนดบทบาทของทา่อากาศยานและทา่เรือหลกัของประเทศ เพื.อ
ลดต้นทนุการขนสง่สนิค้าและเพิ.มความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในระยะยาว 
 3. พฒันาระบบขนสง่ทางรถไฟ โดยบรูณะปรับปรุงทางรถไฟ ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายหลกั และจดัหารถจักรและ
ล้อเลื.อน รวมทั 9งปรับปรุงระบบอาณตัิสญัญาณให้มีความทนัสมยั เพื.อเพิ.มขีดความสามารถในการให้บริการขนสง่ผู้ โดยสารและ
สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื.อมโยงสู่เมืองต่างๆ ในภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียน 
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ตลอดจนให้ความสาํคญักบัการปรับโครงสร้างการบริหารจดัการของการรถไฟแหง่ประเทศไทยเพื.อเพิ.มประสทิธิภาพการให้บริการ
และดําเนินงานในอนาคต 
 
สว่นข้อที.เหลอืเป็นเรื.องอื.นๆ คือ 
4. ปรับปรุงโครงขา่ยขนสง่มวลชน  
5. พฒันาโครงสร้างพื 9นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื.อสาร 
6. พฒันาศกัยภาพการให้บริการนํ 9าอปุโภคบริโภค 
 
ยทุธศาสตร์ที. 5 การสร้างความเชื.อมโยงกบัประเทศในภมูิภาคเพื.อความมั.นคงทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยใช้ประโยชน์สงูสดุจาก
การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558  ซึ.งอยูใ่นระยะของแผน 5 ปี มาขบัเคลื.อนกลยทุธ์ด้านการพฒันาความ
เชื.อมโยงด้านการขนสง่และระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนภุมูิภาคในภมูิภาคอาเซียน เพื.ออํานวยความสะดวก
และลดต้นทนุด้านโลจิสติกส์ ได้แก ่
 

• แผนงานการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุม่แมนํ่ 9าโขง 6 ประเทศ[GMS]  

• ยทุธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวด-ีเจ้าพระยา-แมนํ่ 9าโขง[ACMECS] 

• แผนงานการพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย[IMT-GT] 

• ความริเริ.มแหง่อา่วเบงกอลสาํหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกิจ[BIMSTEC] 

• ความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการวา่ด้วยยทุธศาสตร์ร่วมในการพฒันาพื 9นที.ชายแดนไทย-มาเลเซีย[Thailand-Malaysia on 
Joint Development Strategy for Border Areas: JDS] 

ประกอบด้วยแนวทางสาํคญัดงันี 9 
 1. พฒันาบริการขนสง่และโลจิสติกส์ที.มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล โดยพฒันาด่านศลุกากรชายแดน ศนูย์เศรษฐกิจ
ชายแดน และการอํานวยความสะดวกการค้าผ่านแดนที.รวดเร็ว พฒันาระบบเครือข่ายและการบริหารเครือข่ายธุรกิจของภาค
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดทั 9งห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค โดยรัฐลงทุนนําในโครงการที.มีความสําคญัเชิงยทุธศาสตร์ของ
ประเทศในแตล่ะแนวพื 9นที.เศรษฐกิจ พร้อมทั 9งเปิดโอกาสการร่วมลงทนุแบบความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
 2. ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสง่คนและสินค้าที.เกี.ยวข้อง เพื.อลดจํานวนเอกสาร ต้นทนุการดําเนินงาน และระยะเวลาที.ใช้ใน
กระบวนการขนสง่ผ่านแดนและข้ามแดน เพื.อเพิ.มขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยและอนภุมูิภาคโดยรวมในด้านการลด
ต้นทนุคา่ขนสง่และโลจิสติกส์   
 3. พฒันาบคุลากรในธุรกิจการขนสง่และโลจิสติกส์ ทั 9งในด้านทกัษะภาษาต่างประเทศและความรู้ด้านบริหารจดัการโลจิสติกส์ 
และพฒันาผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดบั SMEs รวมทั 9งพฒันาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทยในระดบัสากลเพื.อให้
สามารถริเริ.มธุรกิจระหวา่งประเทศได้    
4. เชื.อมโยงการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวพื 9นที.ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื.อมโยงระบบการผลิตกบัพื 9นที.ตอนใน
ของประเทศ โดยเชื.อมโยงเครือขา่ยการขนสง่ที.เชื.อมโยงปัจจยัการผลติ ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และประตู
ส่งออกตามมาตรฐานสากล อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั 9งสร้างเครือข่ายเชื.อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื.อนบ้าน โดยมีศูนย์
ประสานงานอยูบ่ริเวณเมืองชายแดนที.สาํคญั 
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นอกจากนี 9ยงัมีกลยทุธ์ด้านการพฒันาการผลิตและการลงทนุ ตามแนวพื 9นที.พฒันาเศรษฐกิจ และพฒันาเศรษฐกิจชายแดน ซึ.ง
เป็นยทุธศาสตร์เชิงพื 9นที.ที.จะสามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 
จะเห็นได้ว่าความพยายามในการกําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เชิงลึกสําหรับการพฒันาด้านโลจิสติกส์ในระยะต่อไปนั 9นมุ่ง
หมายจะสร้าง The Right Strategy ให้เกิดขึ 9นในประเทศไทยอยา่งแท้จริง ซึ.งจําเป็นที.ทกุภาคสว่นจะต้องเข้าใจและเห็นภาพถึงมิติ
ของการแขง่ขนัธุรกิจในอนาคต (Landscape of Competition) ให้ตรงกนัอนัจะเป็นแรงผลกัดนัให้ผู้ประกอบการไทยกลายเป็นผู้
เลน่บนเวทีการค้าการลงทนุระดบัภมูิภาคอยา่งหลกีเลี.ยงไมไ่ด้ 
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GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, โครงการ 3 วงแหวน 5 ประตกูารค้า  

   

โครงการระเบียงเศรษฐกิจ NSEC, SEC และ EWEC  
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โครงการรถไฟความเร็วสงูคณุหมงิ-สงิคโปร์ 

 

 โครงการรถไฟทางคู ่
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กระทรวงคมนาคมโดยสํานกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)เล็งเห็นความสําคญัของปัญหาจึงเร่งเดินหน้า 
“โครงการพฒันาโครงขา่ยระบบรถไฟทางคู(่ระยะเร่งดว่น) ช่วงประจวบคีรีขนัธ์-ชมุพร ระยะทาง 167 ก.ม.ผา่น 6 อําเภอ 21 สถานี
ซึ.งเป็นสว่นหนึ.งของแผนการพฒันาทั 9งหมด 3 สาย 5 เส้นทางได้แก่ สายเหนือ: ช่วงลพบรีุ-ปากนํ 9าโพ สายตะวนัออกเฉียงเหนือ:
ช่วงมาบกระเบา-ชุมทางถนนจิระและช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น สายใต้:ช่วงนครปฐม-หนองปลาดุก-หัวหินและช่วง
ประจวบคีรีขนัธ์-ชมุพร รวมระยะทางทั 9งสิ 9น 767 ก.ม.โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื.อวนัที. 27 เม.ย. 2553 และกําหนดก่อสร้าง
แล้วเสร็จพร้อมกนัทกุสายในปี 2558 

   

โครงการทา่เรือนํ 9าลกึและนิคมอตุสาหกรรมทวาย [Dawei Deep Sea Port & Industrial Estate Project ] 

 

โครงการนี 9 ถือเป็นศนูย์กลางระบบโลจิสติกส์และการค้าขนาดใหญ่ของภมูิภาค เชื.อมโยงการขนสง่และการค้าระหวา่งประเทศใน
กลุม่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และประเทศในแถบทะเลจีนใต้ ผา่นทะเลอนัดามนั ไปสูม่หาสมทุรอินเดียซึ.งเป็นเส้นทางขนสง่สนิค้า
ทั 9งไปและกลบัทางนํ 9า ผา่นไปสูก่ลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง, ทวีปยโุรป และทวีปแอฟริกา จะช่วยประหยดัต้นทนุและระยะเวลา



Annual Report 2011 

 

 33 
บ ริ ษั ท  ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ  จํา กั ด  หน้า 33 

ในการขนสง่ ช่วยพฒันาการค้า การลงทนุ และเศรษฐกิจในภมูิภาคให้เจริญเติบโตในระยะยาวตอ่ไป  
บริษัท อิตาเลยีน-ไทย ดีเวลลอปเมนต์ จํากดั (มหาชน) หรือ ITD ได้ร่วมลงนามใน Framework Agreement กบั Myanma Port 
Authority, Ministry of Transport ของสหภาพพมา่ เมื.อวนัที. 2 พ.ย. 2553 เพื.อดาํเนินการพฒันาโครงการทา่เรือนํ 9าลกึทวาย นิคม
อตุสาหกรรม และเส้นทางคมนาคมเชื.อมระหวา่งประเทศไทยกบัสหภาพพมา่ ซึ.งบริษัทฯเป็นผู้ได้รับสมัปทานในการพฒันา
โครงการ ประกอบด้วย  
1) ทา่เรือนํ 9าลกึ  
2) นิคมอตุสาหกรรม และอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ โรงเหลก็ โรงปุ๋ ยโรงไฟฟ้า และสาธารณปูโภคอื.นๆ  
3) เส้นทางการคมนาคมได้แก่ ถนน ทางรถไฟ และทอ่สง่นํ 9ามนัและก๊าซธรรมชาติ เชื.อมระหวา่งเมอืงทวาย สหภาพพมา่ กบั
ประเทศไทยที.บ้านพนํุ 9าร้อน จ.กาญจนบรีุ  
4) ที.พกัอาศยั ศนูย์การค้า ศนูย์การทอ่งเที.ยว รีสอร์ท และศนูย์พกัผอ่นบริษัทฯ  
 
พื 9นที.โครงการตั 9งอยูทิ่ศตะวนัตกเฉียงใต้ของสหภาพพมา่ หา่งจากเมืองทวาย ประมาณ 30 กิโลเมตร ครอบคลมุพื 9นที.ถึง 400,000 
ไร่ หรือ 250 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ทา่เรือนํ 9าลกึ 2 ทา่ นิคมอตุสาหกรรม ที.พกัอาศยั สว่นราชการ และสิ.งอํานวยความ
สะดวกตา่งๆรวมทั 9งมีพื 9นที.ริมทะเลเป็นแนวหาดทรายยาวมากกวา่ 12 กิโลเมตร  
บ.อิตาเลยีนไทย ได้ลงมือก่อสร้างถนนไฮเวย์กาญจนบรีุ-ทวาย จากบ้านพนํุ 9าร้อน ต.บ้านเกา่ อ.เมืองกาญจนบรีุ เชื.อมโยงถงึทา่เรือ
นํ 9าลกึทวาย ระยะทาง 160 กิโลเมตร โดยดา่นพนํุ 9าร้อนมีระยะทางหา่งจาก อ.เมือง ประมาณ 71 กิโลเมตร และหา่งจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 129 กิโลเมตร ดงันั 9นจากทวายถึงกรุงเทพฯ จงึมีระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์
เพียง 4 ชั.วโมง  
โดยเฟสแรกจะเป็นการสร้างถนนไฮเวย์ มลูคา่ 2 พนัล้านบาทคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2555 ระหวา่งนั 9นจะเริ.มดําเนินการเฟส
ที.สองคือ การก่อสร้างทา่เรือนํ 9าลกึทวาย และเฟสที.สามคือ การสร้างเขตนิคมอตุสาหกรรม แบง่เป็นโซนตา่งๆ ประกอบด้วย โซน 
(A) Port & Heavy Industry โซน (B) Oil & Gas Industry โซน (C1) Up Stream Petrochemical Complex โซน (C2) Down 
Stream Petrochemical โซน (D) Medium Industry และโซน (E) Light Industry  
ทา่เรือนํ 9าลกึทวายนี 9 อยูใ่นโครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมืออนภุมูิภาคลุม่นํ 9าโขง (Greater Mekong Sub-
region: GMS) ตามกรอบความร่วมมือยทุธศาสตร์การพฒันาพื 9นที.เศรษฐกิจ ซึ.งเป็นการพฒันาแบบองค์รวมในพื 9นที.ที.มศีกัยภาพ
ตามเส้นทางพฒันา 3 แนวทาง คอื ทั 9งระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East-West Economic Corridor : EWEC 
ระหวา่งเมืองดานงั เวียดนาม-เมอืงเมาะละแหมง่ พมา่) และระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้ (Southern Economic Corridor : SEC 
ระหวา่งนครโฮจิมินห์ เวียดนาม-เมืองทวาย พมา่) รวมทั 9งยงัสามารถเชื.อมโยงกบัเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-
South Economic Corridor : NSEC ระหวา่งนครคนุหมงิ จีนตอนใต้-กรุงเทพฯ)  
ข้อมลูจากรายงานการศกึษา ระบผุลประโยชน์ที.ประเทศไทยจะได้รับจากโครงการนี 9 คือ ด้านศกัยภาพความเชื.อมโยงทาง
เศรษฐกิจ กลา่วได้วา่ ทา่เรือนํ 9าลกึทวายจะเป็น New Land Bridge ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และจะเป็นจดุยทุธศาสตร์ที.
สาํคญัในการกระจายสนิค้าในระดบัโลก สามารถเชื.อมโยงตลาดยโุรป แอฟริกา ตะวนัออกกลาง และเอเชียใต้ มาทางมหาสมทุร
อินเดียและทะเลอนัดามนั ซึ.งแตเ่ดิมสนิค้าที.สง่ไปยโุรป แอฟริกา หรือตะวนัออกกลางจะต้องผา่นทางช่องแคบมะละกา ใช้
ระยะเวลานาน 16-18 วนั หากทา่เรือนํ 9าลกึทวายแล้วเสร็จจะช่วยร่นเวลาการขนสง่ในปัจจบุนั จากทะเลจีนใต้มายงัทะเลอนัดามนั 
หรือจากเวียดนามมายงัพมา่จะใช้เวลาเพียง 6 วนั ทําให้ช่วยลดระยะทางการขนถ่ายสนิค้า และลดคา่ใช้จ่ายในการกระจายสนิค้า
ได้มากขึ 9น  
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สาํหรับประเทศไทยทา่เรือนํ 9าลกึทวายจะเป็นประตเูศรษฐกิจบานใหมที่.เชื.อมระหวา่งทา่เรือนํ 9าลกึทวาย กบัทา่เรือแหลมฉบงั ตาม
ยทุธศาสตร์การค้าการลงทนุเชื.อมโยงประเทศเพื.อนบ้านของรัฐบาล ดงันั 9น สนิค้าตา่งๆ ที.ไมว่า่จะมาจากยโุรป แอฟริกา ตะวนัออก
กลาง เอเชียใต้ ยอ่มจะผา่นทา่เรือนํ 9าลกึทวายออกสูท่า่เรือแหลมฉบงั โดยใช้เวลาเพียง 1 วนั เทา่นั 9น และสามารถสง่ผา่นไปยงั
ประเทศจีน เกาหล ีญี.ปุ่ น หรือประเทศในแถบแปซิฟิค  

ปัจจบุนัโครงการฯยงัอยูใ่นช่วงระยะเริ.มต้นของการพฒันาเทา่นั 9น ยงัต้องอาศยัระยะเวลาซึ.งคงไม่ตํ.ากว่า 10 ปีถึงจะแล้วเสร็จ อีก
ทั 9งยงัมีอปุสรรคที.เป็นความเสี.ยงภายในจากปัญหาการเมืองและชนกลุม่น้อยของพม่าที.เรื 9อรังยืดเยื 9อมาแต่อดีต และนโยบายของ
รัฐบาลพมา่ที.ยงัไมม่ีความชดัเจนและแนน่อน จะสาํเร็จได้หรือไมร่วมทั 9งโอกาสตา่งๆ ที.ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากโครงการ
นี 9คงต้องตามลุ้นกนัต่อไป แต่ถึงกระนั 9นประเทศไทยก็ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื.อรับมือกบัสิ.งต่างๆ ที.อาจจะเกิดขึ 9นใน
อนาคต ไมว่า่จะเป็นการเตรียมการพฒันาเชิงพื 9นที. การพฒันาโครงสร้างพื 9นฐาน และในระยะยาวควรมีการวางนโยบาย แนวทาง 
ตลอดจนมาตรการรองรับในด้านแรงงานตา่งด้าว ซึ.งแนน่อนวา่หากโครงการทา่เรือนํ 9าลกึฯ เกิดขึ 9นจะมีการเชื.อมโยงการใช้แรงงาน
จากฝั.งพม่ามากขึ 9น อนัอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในด้านความมั.นคง เศรษฐกิจ และสงัคม ตามมาอย่างไม่อาจหลีกเลี.ยงได้ แต่
สําหรับปัจจุบนัสิ.งที.สําคญัที.สดุที.ประเทศไทยควรทําคือ การพฒันาด้านความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างประเทศไทยกบัสหภาพพม่า 
เพื.อให้ท่าเรือนํ 9าลกึทวายที.กําลงัจะเกิดขึ 9นเป็นสะพานเชื.อมโอกาส และนํามาซึ.งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนัระหว่างสอง
ประเทศในอนาคต 

โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื.อมโยงชายฝั.งทะเล [Land Bridge] –ทา่เรือปากบาราและทา่เรือสงขลา 2 
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การเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบอาเซียน [AFTA] 

            อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือระดบัภมูิภาคที.มีการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยได้มี
การจดัตั 9งสมาคมแห่งประชาชาติเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้หรืออาเซียน มาตั 9งแต่ปี 2510 มีวตัถุประสงค์เพื.อสร้างสนัติภาพใน
ภมูิภาค เดิมมีสมาชิก 6 ประเทศ แต่ปัจจุบนัประกอบด้วย 10 ประเทศได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน 
และเพิ.ม กมัพชูา ลาว พมา่ เวียตนาม [CLMV] 

ในปี 2535 ได้จดัตั 9งเขตการค้าเสรีอาเซียน [ASEAN Free Trade Area: AFTA] มุง่ลดอตัราภาษีระหวา่งประเทศในกลุม่
อาเซียนให้เทา่กบัศนูย์ ตั 9งแต ่1 มกราคม 2553 

 ในปี 2539 ได้บงัคบัใช้ความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน [ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS] 
เป้าหมายคือ ให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการระหว่างสมาชิกอาเซียนมากกว่าที.เปิดเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก [WHO] และได้
เปิดเจรจา จดัทําข้อผกูพนักนัมาแล้วทั 9งสิ 9น 8 ชดุจนถึงปี 2553 
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เนื.องจากการค้าทั.วโลกทวีความรุนแรงและมีการกีดกนัทางการค้ามากขึ 9น ทําให้มีความร่วมมือที.มุ่งไปสูก่ารรวมกลุม่มากขึ 9น โดย
ในปี 2550 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามรับรองแผนงานการจดัตั 9ง [AEC Blueprint] ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ASEAN 
Economic Community: AEC] ให้เกิดขึ 9นในปี 2558 โดยในระหว่างนี 9ได้มีการเจรจาอย่างต่อเนื.องเป็นรอบทกุๆ 2 ปีและเพิ.มการ
เปิดเสรีการค้าการบริการขึ 9นเป็นลาํดบั ดงันี 9 

� สาขาบริการเร่งรัด 4 สาขาคือ การขนสง่ทางอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ(โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) 
สขุภาพและการทอ่งเที.ยว อนญุาตให้นกัลงทนุอาเซียนถือหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 51% ภายในปี 2551 และเพิ.มเป็น 70% 
ภายในปี 2553 

� สาขาโลจิสติกส์ อนญุาตให้นกัลงทนุอาเซยีนถือหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 49% ภายในปี 2551 และเพิ.มเป็น 51% 
ภายในปี 2553 และ 70% ภายในปี 2556 ตามลาํดบั 

ไทยกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC [ASEAN Economic Community] 

สาระสาํคญัในการรวมตวักนัของประชาคมอาเซียนในปี 2558  เกี.ยวข้องกบัการพฒันาใน 3 ด้าน ได้แก่  
1.ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน  
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรือ AEC  
3.ประชาคมการเมืองและความมั.นคงอาเซยีน”  

การรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนได้กําหนดเป้าหมายไว้อยา่งชดัเจนในคณุลกัษณะ 4 ประการ เพื.อเพิ.มศกัยภาพใน
การแขง่ขนัของอาเซียนกบัโลก ได้แก ่
 - การเป็นตลาดและฐานการผลติเดียว เน้นการเคลื.อนย้ายสนิค้า การบริการ การลงทนุ เงินทนุ และแรงงานมีฝีมือระหวา่งกนั
อยา่งเสรี รวมถงึการเปิดเสรีในภาคบริการสาขาเร่งรัดตา่งๆ ซึ.งรวมถึงภาคโลจิสติกส์ด้วย    
 - การมีขดีความสามารถในการแขง่ขนัสงู เน้นการดาํเนินนโยบายการแขง่ขนัการพฒันาโครงสร้างพื 9นฐาน การคุ้มครองทรัพย์สนิ
ทางปัญญา การพฒันา ICT และพลงังาน   
 - การมีพฒันาการทางเศรษฐกิจที.เทา่เทียมกนั มุง่สง่เสริมการมีสว่นร่วมและการขยายตวัของ SMEs ให้ความช่วยเหลอืแก่สมาชิก
ใหม ่(CLMV) เพื.อลดช่องวา่งของระดบัการพฒันา   
- การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลกได้อยา่งสมบรูณ์ เน้นการเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement) และพนัธมิตรทาง
เศรษฐกิจ (Closer Economic Partnership) กบัประเทศคูค้่าสาํคญั 
  สําหรับเงื.อนไขการเปิดเสรีในธุรกิจภาคบริการที.เกี.ยวข้องกบัโลจิสติกส์ (ครอบคลมุถึงบริการขนสง่ทางทะเล ถนน ราง 
อากาศ การจดัสง่พสัด ุบริการยกขนสนิค้าที.ขนสง่ทางทะเล บริการโกดงัและคลงัสนิค้า ตวัแทนรับจดัการขนสง่สนิค้า บริการบรรจุ
ภณัฑ์ บริการรับจดัการพิธีการศลุกากร) จะอนญุาตให้นกัลงทนุสญัชาติอาเซียนเข้ามาถือหุ้นในธุรกิจไทยได้อย่างน้อยร้อยละ 70 
ตั 9งแตปี่ 2556 เป็นต้นไป  บริการบางสาขาที.ไมม่ีกฎหมายกํากบัดแูลเฉพาะจึงมีความเสี.ยงที.จะได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง ในช่วง
แรกซึ.งถือเป็นความท้าทายที. LSPs [Logistic Service Providers] สญัชาติไทยจะต้องเผชิญ 

สิ.งหนึ.งที.ต้องทําความเข้าใจคือ การรวมตวักนัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  เป็นเพียงจุดเริ.มต้นอย่างเป็น
ทางการที.ประเทศไทยและประเทศเพื.อนบ้านจะก้าวผ่านไปสูเ่วทีการแข่งขนัใหม ่(New Business Platform) ซึ.งจะขยายเป็นการ
แข่งขนัในลกัษณะของ “กลุม่เศรษฐกิจต่อไป” บนเวทีการค้าโลก แต่ละประเทศที.อยู่ในระยะการเปลี.ยนผ่านนี 9จําเป็นต้องมองให้
ไกลไปข้างหน้าว่าเป้าหมายของการพฒันาอาเซียนไม่ใช่เพื.อการแข่งขนัหาผลประโยชน์ภายในกลุม่ประเทศสมาชิก แต่เป็นการ
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ยกระดบัคณุภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสงัคมที.ยั.งยืนของประชาชนในภมูิภาคอาเซียนบนพื 9นฐานความ
ร่วมมือและการพึ.งพาทรัพยากรร่วมกนั ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ที.กําหนดไว้ใน แผนแม่บทว่าด้วยความเชื.อมโยงระหว่างกนัใน
อาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) ซึ.งกลา่วไว้วา่ “เพื.อทําให้อาเซียนเป็นศนูย์รวมของชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ที.มองไปข้างนอก อยูร่่วมกนัอยา่งมีสนัติภาพ มั.นคง และเจริญรุ่งเรือง รวมตวักนัเป็นหุ้นสว่นของการพฒันาอย่างมีพลวตัและเป็น
ประชาคมที.เอื 9ออาทร” 
 แผนแมบ่ทฯ ดงักลา่วมีสาระสาํคญัครอบคลมุองค์ประกอบความเชื.อมโยงใน 3 ด้าน ได้แก ่
 1. ความเชื.อมโยงด้านโครงสร้างพื 9นฐานทางกายภาพ (Infrastructure) ทั 9งด้านการคมนาคมขนสง่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โครงขา่ยพลงังาน โครงการที.สาํคญั เช่น โครงขา่ยทางหลวงอาเซียน เส้นทางรถไฟสงิคโปร์ – คณุหมิง โครงการพฒันาศกัยภาพ
ทา่เรือในภมูิภาค 47 แหง่ โครงการ ASEAN Power Grid (APG) และ Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) เป็นต้น   
 2. ความเชื.อมโยงด้านกฎระเบียบ (Institution) เป็นการจดัระบบสถาบนัอยา่งมีประสทิธิภาพเพื.ออํานวยความสะดวกด้านการค้า
และการขนสง่ โดยมีโครงการเร่งดว่น ได้แก ่ การจดัตั 9งระบบอํานวยความสะดวกด้านศลุกากรด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ณ จดุเดียวใน
ระดบัประเทศและอาเซยีน (National Single Window & ASEAN Single Window) เป็นต้น   
 3. ความเชื.อมโยงด้านประชาชน (People) ซึ.งเน้นเพิ.มอํานาจให้กบัภาคประชาชนในประเทศสมาชิก 

ภาครัฐของไทยก็ไมไ่ด้นิ.งนอนใจ จากผลการดําเนินงานในภาพรวมของการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยตาม
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศปี 2550 - 2554 ที.ผ่านมาพบว่าความสามารถในการบริหารจดัการ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศยงัคงอยู่ในระดบัที.ต้องได้รับการปรับปรุงอีกมาก สว่นหนึ.งสะท้อนจากระดบัต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศที.ยงัอยูใ่นช่วงร้อยละ 16-19 ตอ่ GDP โดยมีความเคลื.อนไหวคอ่นข้างผนัผวนในช่วงที.ผ่านมาเนื.องจากปัจจยัราคานํ 9ามนั
และภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก อยา่งไรก็ด ีหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา่สดัสว่นของต้นทนุด้านการบริหารจดัการสินค้าคง
คลงัมีแนวโน้มที.ลดลงตามลาํดบัสะท้อนให้เห็นถงึพฒันาการของความสามารถในการบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจไทย
คอ่นข้างชดัเจนที.สอดคล้องกบัผลการสาํรวจจากผู้ประกอบการ นอกจากในมิติด้านต้นทนุภาพรวมแล้ว ยงัควรให้ความสําคญัต่อ
ความเข้มแข็งของอตุสาหกรรมสาขาโลจิสติกส์ซึ.งปัจจบุนัสามารถสร้างมลูคา่เพิ.มทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศได้ถึง 360,000 ล้าน
บาทในปี 2552 และมีแนวโน้มเติบโตมาอย่างต่อเนื.อง และเมื.อพิจารณาผลลพัธ์ที.เกิดขึ 9นจากการดําเนินงานแผนยทุธศาสตร์ฯ 
พบวา่ 
 1. ผู้ประกอบการมีพฒันาการในการบริหารจดัการโลจิสติกส์ที.ทนัสมยัมากขึ 9นเนื.องมาจากแรงกดดนัและการแขง่ขนัจากภายนอก
ทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องพฒันาตนเองให้สามารถแขง่ขนัได้ แตก่ารพฒันาเห็นชดัเฉพาะในสว่นโลจิสติกส์ภาคอตุสาหกรรม 
ภาคการเกษตรยงัไมป่รับปรุงเทา่ใดนกั ซึ.งผู้ประกอบการไทยมีจดุออ่นสาํคญัคือ ยงัขาดจิตสาํนกึ (Spirit) ในการทํางานร่วมกนัใน
หว่งโซอ่ปุทาน 
 2. ระบบโลจิสติกส์ของไทยยงัอยูใ่นระดบัพื 9นฐานที.เรียกวา่ โลจิสติกส์ระดบัขนสง่ (Transport Base) สว่นใหญ่ยงัเป็นการพฒันา
โครงสร้างพื 9นฐานทางกายภาพ (Physical / Hard Infrastructure) ซึ.งยงัต้องให้ความสําคญัเพิ.มเติมในส่วนของแผนธุรกิจ 
(Business Model) ที.จะใช้ประโยชน์จากระบบโครงสร้างพื 9นฐานดงักลา่วเพื.อช่วยตอบโจทย์ขีดความสามรถในการแข่งขนัของ
ประเทศได้อย่างแท้จริง นอกจากนี 9 ยงัมีปัญหาอปุสรรคในการพฒันาระบบราง ขาดการปรังปรุงระบบการขนสง่ทางนํ 9าและทาง
ชายฝั.งทะเลอยา่งจริงจงั จึงทําให้การพฒันาการขนสง่ตอ่เนื.องหลายรูปแบบไมเ่ห็นผลเป็นรูปธรรม 
 3. ธุรกิจ LSPs ของไทยซึ.งสว่นใหญ่เป็น SMEs ยงัขาดการรวมตวั (Fragment) ขาดนวตักรรมด้าน IT การบริหารจดัการที.เป็น
สากล และเข้าถึงแหลง่เงินทนุได้ยาก ทําให้ลกัษณะการให้บริการไม่ครบวงจร (Integrated Logistics Service) โดยคาดว่าจะ
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เผชิญกบัสภาพการแขง่ขนัอยา่งรุนแรงภายหลงัจากที.อนญุาตให้ผู้ประกอบ การสญัชาติอาเซียนสามารถถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 
70 ในบริษัทของไทยได้ตามเงื.อนไขการเปิดเสรีภาคบริการของ AEC ที.จะเริ.มตั 9งแตปี่พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
 4. ขาดการให้ความสาํคญัในการปรับแก้กฎหมายที.เกี.ยวข้องให้เอื 9อต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนและการนําเข้า-สง่ออก 
รวมถึงขาดการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงัเพื.อให้เกิดความยตุิธรรม นอกจากนี 9โครงการสาํคญัตอ่การพฒันาระบบอํานวยความ
สะดวกทางการค้าของประเทศ ได้แก่ ระบบ National Single Window (NSW) ยงัมีความลา่ช้าเนื.องจากขาดแคลนบคุลากรที.มี
ความรู้ในสว่นราชการ และงบประมานสนบัสนนุที.เป็นบรูณาการ 
 5. หนว่ยงานทั 9งภาครัฐและภาคเอกชนได้จดัการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื.อง แตก่ารพฒันากําลงัคนในภาพรวมที.ผา่นมาเพิ.มขึ 9นในเชิง
ปริมาณมากกว่าคณุภาพ จึงยงัขาดแคลนแรงงานที.มีคณุภาพและสามารถปฏิบตัิงานได้จริง ทั 9งในระดบัปฏิบตัิการและหวัหน้า
งาน หลกัสตูรการศึกษาและอบรมไม่มีคณุภาพและยงัไม่สอดคล้องกบัความต้องการของภาคธุรกิจ รวมทั 9งขาดประสิทธิภาพใน
การเผยแพร่และประยกุต์ใช้ผลงานวิจยัเพื.อการนําไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจและสนบัสนนุการกําหนดนโยบายของภาครัฐ 
โดยสรุปพบวา่การดําเนินการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยก้าวสูทิ่ศทางที.ถกูต้องแตย่งัไมส่ามารถผลกัดนัให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมได้อยา่งครบถ้วนตามที.เคยตั 9งเป้าหมายไว้ อยา่งไรก็ตาม ภารกิจการพฒันาระบบโลจิสติกส์ยงัต้องถือเป็นวาระสาํคญัของ
ประเทศที.จําเป็นต้องได้รับการผลกัดนัอยา่งตอ่เนื.องให้เกิดผลสมัฤทธิZเพื.อเป็นเครื.องมือสาํคญัในการยกระดบัขีดความสามารถใน
การแขง่ขนัของธุรกิจทกุสาขา 
 

ความตกลงเสรีการค้าอาเซียน-จีน [ACFTA] 

             อาเซียนกบัจีนมีความสมัพนัธ์ที.ยาวนานและเพิ.งครบรอบ 20 ปีในปีที.ผ่านมา ทั 9งสองฝ่ายได้ทําความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน มีผลบงัคบัใช้เมื.อวนัที. 1 มกราคม 2553 มลูค่าการค้าลา่สดุในปี 2553 สงูถึง 292,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ.มขึ 9น
จากปีก่อนหน้า 37.5% โดยจีนสง่ออกมาอาเซียนมลูคา่ 138,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ.มขึ 9น 30% และนําเข้าจากอาเซียนมลูคา่ 
154,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ.มขึ 9น 44.8% เป็นผลให้จีนกลายเป็นประเทศคูค้่าอนัดบัแรกและเป็นตลาดสง่ออกที.ใหญ่ที.สดุของ
อาเซียน 

จดุเดน่ของจีน 

1. เป็นตลาดที.ใหญ่ประชากร 1,200 ล้านคนและมีนโยบายขยายความต้องการภายในประเทศโดยเพิ.มการนําเข้า ตลาดจีน
จึงเป็นตลาดสําคญัที.ทําให้การส่งออกของอาเซียนขยายตวัขึ 9น โดยเฉพาะอย่างยิ.งเมื.อสหรัฐฯสหภาพยุโรปและญี.ปุ่ น 
ประสบปัญหาและนําเข้าจากอาเซียนน้อยลง 

2. ด้านเงินทนุ รัฐบาลจีนให้สินเชื.อประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯกบันกัลงทนุอาเซียนเพื.อสนบัสนนุการก่อสร้าง
โครงสร้างพื 9นฐานในภูมิภาค ด้วยระบบการเงินที.เข้มแข็ง(จีนมีเงินทนุสํารองระหว่างประเทศ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ)จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุที.สาํคญัในการดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศและการสง่เสริมนกัลงทนุจีนสูภ่ายนอกอีก
ด้วย 

3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จีนมีการพฒันานกัวิทยาศาสตร์ในหลายสาขา มีสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง ทั 9งด้าน
ชีววิทยา การผลิตยา การเกษตร พลงังานทดแทน การก่อสร้าง รถไฟความเร็วสงู ซึ.งเป็นปัจจยัสําคญัต่อการผลิตและ
พื 9นฐานความร่วมมือกบัอาเซียนในด้านนี 9 
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4. ด้านทรัพยากรมนษุย์ จีนมีนกัเรียน นกัศกึษา 260 ล้านคน โดยจบการศึกษาระดบัปริญญาโท/เอก ประมาณ 6 ล้านคน 
เป็นปัจจัยสําคัญที.เปลี.ยนจากประเทศที.มีประชากรมาก เป็นประเทศที.มีทรัพยากรบุคคลสําคญัแต่ยงัรักษาต้นทุน
ทางด้านแรงงานที.ตํ.า ซึ.งเป็นจดุแข็งให้อาเซียนไปลงทนุในจีน 

5. ด้านสงัคม มีความมั.นคง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข รัฐบาลมีแผนการพฒันาประเทศระยะ 5 ปีโดยล่าสุดฉบับที. 12 
ตั 9งเป้าหมายว่า GDP ของจีนจะโตขึ 9นร้อยละ 7 ต่อปีและมีนโยบายต่างประเทศที.เป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือประเทศ
เพื.อนบ้านและพฒันาร่วมกนักบัอาเซียน 

จุดเด่นของอาเซียน 

1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติที.สมบรูณ์ ได้แก่ ยางพารา มนัสาํปะหลงั นํ 9ามนัปาล์ม ซึ.งจีนต้องการสงู 

2. ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ อาเซียนมีเทคโนโลยีและประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส
การแปรรูปวตัถดุิบ ผลติภณัฑ์ไหม หวาย การออกแบบอญัมณีและการบริการ 

3. ด้านทรัพยากรการทอ่งเที.ยว ประเทศอาเซียนมีอากาศดีและภมูิทศัน์ที.สวยงาม โดยในปีที.ผา่นมารัฐมนตรีด้านท่องเที.ยว
อาเซียนและจีนได้ลงนามแผนงานยทุธศาสตร์ด้านการทอ่งเที.ยวระหวา่งปี 2011-2015 ร่วมกนัเพื.อให้ภมูิภาคกลายเป็น
แหลง่ทอ่งเที.ยวสาํคญัของโลก ซึ.งเป็นขา่วดีสาํหรับนกัทอ่งเที.ยวจีนที.ชอบทอ่งเที.ยวในประเทศอาเซียน 

4. ความสมบรูณ์ในด้านพลงังาน เหมืองแร่ ป่าไม้และประมง ซึ.งเป็นประโยชน์ตอ่การค้ากบัจีนในระยะยาว 

5. ยทุธศาสตร์ที.ตั 9งของอาเซียน เป็นประตกูารค้าของจีนกบัภมูิภาคอื.น ทั 9งเอเซียใต้และแอฟริกา การพฒันาในภมูิภาคนี 9จึง
มีความสาํคญัอยา่งยิ.งตอ่จีน 

นอกจากนั 9นจีนและอาเซียนอยูใ่นกระบวนการพฒันาอตุสาหกรรม โครงสร้างพื 9นฐานและตลาด เพื.อให้เกิดความสอดคล้อง
กนัและเกิดความต้องการร่วมกันที.จะขยายภาคอุตสาหกรรมให้มีขนาดใหญ่ขึ 9น ซึ.งจีนเชื.อมั.นว่าจะสามารถขยายความร่วมมือ
ระหวา่งอาเซียน-จีนได้มากขึ 9น 

ความร่วมมือและทําการค้าเสรีโดยการเสริมจดุเดน่ระหวา่งกนัจะเป็นกญุแจสาํคญัตอ่การเพิ.มพนูประโยชน์ของทั 9งสองฝ่าย 
ต้องเปลี.ยนแนวคิดใหม่ สร้างกลไกที.มั.นคงให้มากขึ 9นเพื.อประชากรที.รวมกัน 1,900 ล้านคน ขยายความร่วมมือในแต่ละสาขา 
พฒันาให้ครบทั 9งหว่งโซอ่ปุทาน ซึ.งอาเซียน-จีนมีอนาคตที.แจ่มใสแนน่อน 

 

 

 

 

 



Annual Report 2011 

 

 40 
บ ริ ษั ท  ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ  จํา กั ด  หน้า 40 

แผนธุรกิจกับบทบาทที�ต้องเกิดขึ [นเพื�อความได้เปรียบในการแข่งขัน 

  

 

อิทธิพลของกระแสโลกาภิวตัน์ในระดบัภมูิภาคที.เราต้องเผชิญในอนาคตอนัใกล้นี 9จะทําให้เกิดปรากฏการณ์ใหมใ่นการค้าและการ
แขง่ขนั ขอบเขตและรูปแบบการทําธุรกิจจะเปลี.ยนแปลงกลายเป็นตลาดหลายมิติ เช่น  

• ขนาดของตลาดผู้บริโภคจะเพิ.มขึ 9นจากประมาณ 60 ล้านคนเป็น 600 หรือ 1,900 ล้านคน  
• อาณาเขตการแขง่ขนัขยายจากภาคพื 9นทวีป 500,000 ตร.กม. เป็น 4,400,000 ตร.กม. ครอบคลมุทั 9งพื 9นดินและผืนนํ 9า  
• ภาษาที.ใช้ในการสื.อสารธุรกิจจะไม่ใช่เพียงภาษาไทยและภาษาองักฤษอีกต่อไป แต่จําเป็นจะต้องสื.อสารผ่านกว่า 10 

ภาษาราชการของประเทศเพื.อนบ้าน เช่น มลาย ูจีน เวียดนาม เป็นต้น 
 การจัดเรียงตวัของกิจกรรมการผลิตในโซ่อปุทานของสินค้าและบริการตั 9งแต่กระบวนการจดัหาสินค้าจะเปลี.ยนแปลงไปอย่าง
ชดัเจนตามประสทิธิภาพด้านต้นทนุของการผลติ และต้นทนุการนําสง่สนิค้าถึงมือผู้บริโภคในแตล่ะพื 9นที. หมายถึงจะมีการออกไป
จัดหาทรัพยากรทางการผลิตจากประเทศอื.นๆ ในภูมิภาคมากขึ 9นเพื.อให้มีข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนดําเนินการ หรือ
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าในตลาด 
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 “สิ.งที.เป็นประเด็นท้าทายสําคญัสําหรับนกัธุรกิจท้องถิ.นคือธุรกิจไทยที.เคยดูแลเฉพาะตลาดขนาดเล็ก และมีการแข่งขนัที.ไม่
ซบัซ้อนมากนกัจะสามารถอยูร่อดและเติบโตในตลาดที.มีขนาดใหญ่และซบัซ้อนขึ 9นมากได้อย่างไร ซึ.งเป็นทั 9งโอกาสและความ
เสี.ยง” 
โอกาส  
 - การมีตลาดขยายกว้างขึ 9นสง่ผลให้กิจกรรมทางโลจิสติกส์เพิ.มขึ 9นเพื.อเคลื.อนย้ายสนิค้าและบริการตลอดโซอ่ปุทานจนถึงผู้บริโภค 
 - ภาวะการแขง่ขนัที.รุนแรงขึ 9นจะเป็นปัจจยักระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเร่งพฒันาตนเอง 
 - ผู้ประกอบการ LSPs รายย่อยของไทยจะได้รับประโยชน์ในระดบั Local Operation/ Activities เพราะบริษัท LSPs ต่างชาติที.
เข้ามาเพิ.มขึ 9นจากการเปิดเสรีภาคโลจิสติกส์ในปี 2556 ยงัจําเป็นต้องใช้บริการ LSPs รายยอ่ยภายในประเทศเพื.อให้บริการระดบั
ท้องถิ.น แตค่งจะเป็นเพียงระยะเริ.มต้นเทา่นั 9น 
ความเสี.ยง 
 - การรวมกลุม่ AEC จะสง่ผลให้ประเทศไทยและประเทศข้างเคียงในอาเซียนที.สามารถผลติสนิค้าได้คล้ายคลงึกนั ต้องแขง่ขนักนั
อยา่งรุนแรงมากขึ 9น ประสทิธิภาพของบริการด้านโลจิสติกส์จะกลายเป็นกิจกรรมสําคญัที.จะสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่
แขง่ขนั 
- ผู้ประกอบการ LSPs  รายยอ่ยและรายกลางของไทยซึ.งมีเครือขา่ยและสายป่านสั 9นอาจถกูแรงผลกัดนัให้ต้องรวมกลุม่ ควบรวม
กิจการ ถกูซื 9อกิจการ หรือในท้ายที.สดุต้องปิดกิจการซึ.งเริ.มเกิดขึ 9นบ้างแล้วในปัจจุบนั สาเหตเุพราะ LSPs ต่างชาติเข้ามาเป็น
จํานวนมากทําให้การแขง่ขนัเข้มข้น 
- บคุลากรตา่งชาตจิะไหลเข้ามาทํางานในไทยมากขึ 9น และจะแยง่ชิงงานและตลาดจากคนไทยในทกุระดบัตั 9งแตแ่รงงานระดบัลา่ง
จนถึงตําแหนง่ผู้จดัการ ซึ.งขณะนี 9แรงงานไทยมีข้อเสยีเปรียบชดัเจนในด้านทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ และภาษาเพื.อนบ้าน 
ตวัอยา่งรูปแบบการค้าและการขนสง่สนิค้าและบริการที.กําลงัเปลี.ยนแปลงไป 
ในปัจจบุนับนเส้นทาง EWEC ซึ.งเป็นเส้นทางนําร่องในการทดลองแลกเปลี.ยนสทิธิจราจรระหวา่งไทย ลาว เวียดนาม ภายใต้ความ
ตกลงการขนสง่ข้ามพรมแดน (CBTA) ของ GMS โดยมีวตัถปุระสงค์สาํคญัคืออนญุาตให้รถบรรทกุสินค้าจาก 3 ประเทศสามารถ
ผ่านพรมแดนของแต่ละประเทศไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ.งขณะนี 9การดําเนินการดงักลา่วยงัไม่ประสบผลสําเร็จ เนื.องจากมี
ปัญหาอปุสรรค ณ ปัจจบุนั ดงันี 9 
 (1) เชิงธุรกิจ 
- ผู้ประกอบการท้องถิ.นสว่นใหญ่เป็นรายกลางและเลก็ ยงัมีคา่เสยีโอกาสและมีความเสี.ยงสงูเรื.องความคุ้มค่าทางธุรกิจ หากต้อง
นําสนิค้าไปยงัผู้บริโภคในระยะทางไกลๆ และไมม่ีสนิค้าขนสง่ในเที.ยวกลบั 
- ปัญหาในทางปฏิบตัิของพนกังานขบัรถบรรทกุ เช่น ความแตกต่างด้านมาตรฐานรถและพวงมาลยัซึ.งต้องอาศยัทกัษะเพิ.มเติม 
รวมถึงความสามรถในการสื.อสารภาษาสากลและภาษาท้องถิ.น ฯลฯ 
 (2) เชิงโครงสร้างพื 9นฐานและกฎระเบียบ 
- ผู้ประกอบการเวียดนามยงัไมพ่ร้อมดําเนินงานระบบศลุกากรผา่นแดน 
- โครงข่ายการเดินรถตามความตกลงระหว่างไทย ลาว เวียดนามยงัไม่สอดคล้องกบัอปุสงค์การขนสง่จริง ทําให้ไม่เกิดกิจกรรม
การค้าที.ได้รับสทิธิประโยชน์ 
- ยงัอยูร่ะหวา่งพิจารณากฎหมายที.เกี.ยวข้อง (ศลุกากรและคมนาคม) เพื.อให้เกิดระบบ Single Stop Inspection 
- เวลาเปิด-ปิดของดา่นศลุกากรไมต่รงกนั 
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  จากตวัอยา่งของสถานการณ์ดงักลา่ว นา่จะเป็นบทเรียนที.แสดงให้เห็นถึงความซบัซ้อนของกฎ กติกา และเงื.อนไขการทํา
ธุรกิจที.กําลงัเกิดขึ 9นในระดบัภมูิภาคซึ.งผู้ประกอบการท้องถิ.นจําเป็นต้องพยายามเกาะติดข้อมลูความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด รวมทั 9ง
คอยมองหารูปแบบธุรกิจที.ให้ผลประโยชน์สงูสดุแก่ตนเอง 

 การที.ขอบเขตของตลาดจะขยายออกสู่ประเทศเพื.อนบ้านในภมูิภาคนอกเหนือจากกลุม่ประเทศคู่ค้าและคู่แข่งเดิมซึ.ง
ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สหรัฐอเมริกา ญี.ปุ่ น จีน และเกาหลีใต้ นั 9นได้กลายเป็นความท้าทายใหม่ที.ประเทศไทย
จําเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกในลกัษณะเฉพาะของแต่ละตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มใหม่ และรูปแบบการเข้าถึงตลาดที.
เหมาะสมของแตล่ะพื 9นที. เพื.อสร้างโอกาสให้ธุรกิจไทยประสบความสาํเร็จจากการเป็นผู้ ค้ารายใหม ่

 จากการศึกษาตวัอย่างการแข่งขนัด้านการค้าและบริการโลจิสติกส์ของต่างประเทศ พบว่าหลายประเทศในเอเชีย
สามารถก้าวผ่านไปสูร่ะดบัการแข่งขนัที.ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี (Innovation-driven) เป็นปัจจยัสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันได้สําเร็จ สามารถข้ามผ่านบทบาทเดิมของตนเองที.เป็นเพียงผู้ ผลิตสินค้าที.ใช้แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในประเทศเป็นหลกั ตวัอยา่งความสาํเร็จ เช่น ญี.ปุ่ น สงิคโปร์ ไต้หวนั และฮ่องกง แตใ่นขณะเดียวกนั ก็ยงัมีอีกหลายประเทศที.
ยงัไม่สามารถข้ามผ่านช่วงเปลี.ยนผ่านนี 9ไปได้ (Transition) เช่น ประเทศบราซิล อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม รวมถึงประเทศ
ไทยด้วย 

 ตวัอย่างสําคญัในการพฒันาแบบก้าวกระโดดในช่วง 2 ทศวรรษที.ผ่านมา คือ ประเทศจีน ซึ.งเคยเริ.มต้นจากการเป็น
เพียงแหลง่วตัถดุิบของโลก แต่ต่อมาได้ปรับตวัอย่างรวดเร็วและต่อเนื.องจนกลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก และในปัจจุบนัได้
ขยายเข้ามาเป็นผู้ ค้าและผู้ให้บริการในธุรกิจอยา่งเต็มตวั อยา่งที.เห็นกนัอยูท่ั.วไปในตลาดอาเซียน 

การขยบัตวัขึ 9นมาเป็น “ผู้ ค้า” สินค้าและบริการในตลาดในภมูิภาคจะมีวิวฒันาการที.ต่างไปจากแนวคิดในอดีตซึ.งมุ่ง
ขยายธุรกิจด้วยการย้ายฐานการผลติไปยงัตา่งประเทศเพื.อให้อยูใ่กล้กบัแหลง่ปัจจยัการผลติราคาถกูและเป้าหมายผู้บริโภคใหม่ๆ 
แตรู่ปแบบที.มีประสทิธิผลในปัจจบุนักลบัเน้นการรุกคืบเพื.อยดึครองตลาดหรือลกูค้าก่อนโดยการใช้ “ตวัสนิค้า” เป็นตวันํา ประกบ
ตามมาด้วยการสง่ออก “ตวัผู้ประกอบการหรือฝ่ายจดัการ” สินค้าเพื.อเข้ามาดําเนินกิจกรรมควบคมุและบริหารจดัการในระดบั
พื 9นที. ทั 9งในเรื.องของการตลาด การผลิต และการจัดจําหน่าย และท้ายสดุเมื.อสินค้าติดตลาดและเป็นที.เชื.อมั.นของผู้บริโภค 
ผู้ประกอบการก็สามารถยกระดบัตวัเองจากเดิมที.ขายเพียงสินค้าและอรรถประโยชน์จากตวัสินค้าเป็นการขาย “ชื.อ” (Brand 
Name) ซึ.งสามารถสร้างมลูค่าเพิ.มได้ง่ายกว่าและสงูกว่ามาก และจะนําไปสูก่ารปรับกระบวนการผลิตของตนเองจากการเป็น
ผู้ผลิตเองเป็น “ผู้ จ้างผลิต” จ้างดําเนินการในสว่นกิจกรรมที.มีมลูค่าเพิ.มค่า ซึ.งหมายความว่า ผู้ประกอบการหรือบริษัทจะต้องมี
ความสามารถสงูขึ 9นอย่างมากในการบริหารกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และ  ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและ
เข้มแข็ง จึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัได้อยา่งยั.งยืน นยัยะสาํคญัของการยกระดบัตนเองของประเทศไทยไปสู่
รูปแบบการค้าดงักลา่ว คือ การที.ธุรกิจจะต้องสร้างบทบาททางธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถคมุช่องทางตลาดหรือเส้นทาง
การค้าของตนเองได้อย่างสมบรูณ์แบบ (Distribution Network) โดยผู้ ค้ามีโอกาสในการเลือกสินค้าและบริการที.ตรงต่อความ
ต้องการของประเทศปลายทาง ผู้ ค้าสามารถเลอืกเส้นทางการขนสง่และกระจายสนิค้าในจดุที.ต้องการ ผู้ ค้าสามารถใช้บริการโลจิ
สติกส์ของประเทศตนเอง และที.สาํคญัคือความสามารถในการบริหารจดัการเครือขา่ย (Network Management) เพื.อสร้างบริการ
ที.เป็น Solution ให้กบัลกูค้าอยา่งเตม็รูปแบบ แตค่วามเสี.ยงก็มมีาก กลา่วคือปัจจบุนัผู้ประกอบการไทยสว่นใหญ่มีฐานะเป็นแหลง่
ผลติต้นทาง และถกูรุกตลาดเข้ามาในทกุระดบัจนอาจเปลี.ยนฐานะเป็นเพียง ‘ลกูจ้าง’ เพราะได้รับสว่นแบ่งตลาดในฐานะลกูจ้าง
คนหนึ.งในโซก่ารผลติและการค้าเทา่นั 9น จึงเป็นเรื.องสาํคญัอยา่งยิ.งที.ทกุภาคสว่นจะต้องตระหนกัถึงความรุนแรงและตื.นตวักบันยั
ยะของการแขง่ขนัรูปแบบใหมนี่ 9 ทกุคนต้องเข้าใจตรงกนัในวงกว้างเพื.อธุรกิจไทยซึ.งสว่นใหญ่ยงัเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
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ขนาดย่อม (SMEs) จะได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมและปรับปรุงองค์กรให้สามารถคงความเป็น “เจ้าของ” กิจการและสามารถ
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  บนเวทีการค้านี 9ตอ่ไปได้ 

ผลการประเมินข้อเท็จจริงในปัจจุบนัจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจชั 9นนําของไทยสามารถสรุปได้ถึงแนวโน้มการ
เปลี.ยนแปลงของรูปแบบการแขง่ขนัของไทยที.กําลงัเกิดขึ 9น (Shifts in Competition Landscape) ดงันี 9 
1. ผู้ประกอบการไทยในปัจจบุนัได้รับประโยชน์จากผลกําไรหรือมลูค่าเพิ.มทางเศรษฐกิจเพียง 1 สว่นในฐานะผู้ รับจ้างผลิตสินค้า
ภายในประเทศเท่านั 9น มีผู้ประกอบการไทยน้อยรายที.สามารถเก็บเกี.ยวมลูค่าเพิ.มทางเศรษฐกิจสว่นใหญ่อีก 3 สว่นซึ.งตกอยู่กบั
ภาคการค้าและบริการตา่งๆ ได้ 
 2. พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงธรรมชาติการแขง่ขนัของธุรกิจของไทยมีแนวโน้มการปรับเปลี.ยนค่อนข้างชดัเจน (Dynamic) ที.
สาํคญั ได้แก ่
 - พฤติกรรมของผู้บริโภคที.มองหา ‘ตวัสนิค้า’ เพียงอยา่งเดียว เปลี�ยนเป็น ผู้บริโภคต้องการซื 9อ ‘บริการ’ และ ‘Solution’ จากผู้ขาย
มากขึ 9น 
 - การมองฐานผู้บริโภคในตลาดภายในประเทศและประเทศคู่ค้าเดิม เปลี�ยนเป็น การให้ความสําคญักบักลุม่ผู้บริโภคใหม่ที.มา
จากตลาดประเทศเพื.อนบ้านซึ.งมีกําลงัซื 9อเพิ.มขึ 9นอยา่งรวดเร็ว 
 - การวางบทบาทเป็นเพียงผู้ รวบรวมและกระจายสินค้า เปลี�ยนเป็น การเป็นผู้บริหารเครือข่ายการจดัสง่บริการที.ได้มลูค่าเพิ.ม
สงูขึ 9น 
 - การเน้นเพิ.มประสิทธิภาพการทํางานระดบัองค์กร เปลี�ยนเป็น การเพิ.มประสิทธิภาพในองค์รวมของผู้ ที.เกี.ยวข้องทั 9งหมดในโซ่
อปุทาน 
 - ความสมัพนัธ์ทางการค้าแบบ 1 ตอ่ 1 เปลี�ยนเป็น ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจแบบเน้นกลุม่เครือขา่ยมากขึ 9น 
 - ทรัพยากรแรงงานที.เคยมีคอ่นข้างมาก เปลี�ยนเป็น ภาวะขาดแคลนแรงงานในเกือบทกุ Sector และทกุระดบั 
 - เป้าหมายของการแข่งขนัในอนาคตจะยกระดบัจากการเน้นลดต้นทนุและเพิ.มความเร็วในการตอบสนองต่อลกูค้า กลายเป็น 
การแข่งขนัที.ไม่มีรูปแบบตายตวัและเป็น Virtual มากขึ 9น กลา่วคือไม่เห็นตวัสินค้าและไม่มี Physical Storage และแข่งขนัแบบ 
Real-time 

โดยสรุป ภายใต้สภาวะการแข่งขนัแบบใหม่ซึ.งมีตลาดและกระบวนการผลิตกระจายออกไปยงัหลายพื 9นที.เช่นนี 9  ปัจจยั
ความสําเร็จจะขึ 9นอยู่กับประสิทธิภาพของบริการนําส่งสนิค้า (Delivery Services) เพื.อเชื.อมโยงการผลิตและการจัดซื 9อจดัหา
วตัถดุิบให้สามารถผลติสนิค้าและบริการให้ถึงมือลกูค้าได้อย่างตรงความต้องการ รวดเร็ว และถกูที.สดุ ระดบัการแข่งขนัจะขยบั
ขึ 9นเป็นการแขง่ขนัระหวา่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ซึ.งถ้าต้องการสร้างข้อได้เปรียบทางการแขง่ขนั (Competitive Advantage) 
ผู้ประกอบการไทยจําเป็นจะต้องหาทางเข้าถึงตลาดและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย เพื.อที.จะสามารถเข้าไปควบคมุช่องทางการค้าและ
การกระจายสนิค้าอยา่งครบวงจรได้สาํเร็จ 

ทิศทางของแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงต่อไปจึงควรเน้นการต่อยอดและใช้ประโยชน์
จากองค์ประกอบพื 9นฐานที.ได้รับการพฒันาในชว่งที.ผา่นมา เพื.อสนบัสนนุให้เกิดการดําเนินธุรกิจเชิงรุกของผู้ประกอบการไทย โดย
มุ่งเป้าหมายให้ธุรกิจไทยสามรถเข้าไปคมุเส้นทางการตลาดและการค้าในแต่ละประเทศ และกลายเป็นสว่นหนึ.งของ Regional 
Supply Chain ได้สาํเร็จ ซึ.งจําเป็นต้องอาศยัปัจจยัแวดล้อมที.เอื 9อตอ่การเริ.มต้นธุรกิจหรือลดความเสี.ยงของผู้ประกอบการไทยใน
การออกไปแขง่ขนัในตลาดภมูิภาค และการปรับตวัของทกุภาคสว่น 

ดงันั 9น เพื.อสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขนัได้ภายใต้ภาวะแวดล้อมใหม่นี 9 แนวทางการพฒันาระบบโลจิ
สติกส์และการปรับตวัของผู้ประกอบการไทยควรอยูบ่นหลกัการพื 9นฐาน ดงันี 9 
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 - ยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ จากการเป็นผู้ผลิตสินค้า (Mere Producers) สู่นักธุรกิจ 
(Businessmen) ซึ.งมีความรู้เรื.องลกูค้า ตลาด และอื.นๆ มีความเป็นสากลและมืออาชีพ ซึ.งจําเป็นต้องปรับทั 9งในแง่ของทศันคติ 
ทกัษะ องค์ความรู้และความเข้าใจในกลุม่ลกูค้าอยา่งแท้จริง รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหลง่เงินทนุสนบัสนนุตา่งๆ 
- สง่เสริมให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยมีโอกาสการเข้าไปควบคมุช่องทางการค้าในตลาดคูค้่าที.สาํคญัด้วยมาตรการ    
สง่เสริมทางภาษี สทิธิประโยชน์ หรือลกัษณะการบกุตลาดที.เหมาะสมกบับริบทในแตล่ะประเทศ 
- สร้างพนัธมติรธุรกิจอยา่งใกล้ชิดระหวา่งผู้ประกอบการในภาคการผลติ และ LSPs เพื.อเสริมกําลงัในการรุกไปด้วยกนั 
เมื.อพิจารณาจากทกุมมุมองทั 9งในด้านความเสยีเปรียบที.ทา่เรือประจวบมีเมื.อเทียบกบัท่าเรือของรัฐ การประกอบธุรกิจท่าเรือเพื.อ
สนบัสนนุธุรกิจอตุสาหกรรมเหลก็เป็นหลกัมาตลอดและเปลี.ยนแปลงเพื.อมาดําเนินการเป็นการพาณิชย์มากขึ 9น ยทุธศาสตร์ของรัฐ
ที.จะสง่เสริมและผลกัดนัให้ไทยเป็นศนูย์กลางของภมูิภาคโดยที.ไมไ่ด้มีท่าเรือประจวบอยู่ในแผนงานหลกั โอกาสต่างๆที.กําลงัจะ
เกิดมีในภมูิภาคนี 9หลายต่อหลายโครงการซึ.งได้เกิดขึ 9นไปแล้วบ้าง กําลงัปรับเปลี.ยนมากขึ 9นบ้างและกําลงัจะเกิดขึ 9นใหม่ก็ตาม 
ทา่เรือประจวบต้องทบทวนและพิจารณาเพื.อปรับทิศทางและบทบาทให้ชดัเจนโดยต้อง 

� ลดปัญหาและอปุสรรคที.มีอยูต่า่งๆให้สามารถดําเนินธุรกิจได้สะดวกเหมือนคูแ่ขง่ขนั 
� พฒันาองค์กร ทีมงานบคุคลากรและอื.นๆให้เป็นสากล มีความเป็นมืออาชีพมากขึ 9น 
� สร้างการมีสว่นร่วมในการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ของภาครัฐในทกุระดบั ได้แก่  

• ระดบัจงัหวดั ต้องเข้าไปผลกัดนัและดําเนินการให้หลายๆโครงการมีประโยชน์เกิดขึ 9นกบัท่าเรือ เช่น การ
เชื.อมโยงการคมนาคมทั 9งทางรถไฟและทางถนน  

• ระดบัภาค ต้องเป็นตวัเลือกในการเป็น Land Bridge เมื.อโครงการของภาครัฐยงัไม่เกิด ลา่ช้าหรืออาจ
เปลี.ยนแปลงจนไมเ่กิดขึ 9น 

• ระดบัประเทศ ต้องสร้างบทบาทให้เกิดเป็นทา่เรือที.สาํคญัอีกทา่เรือหนึ.งของประเทศ 
� แสวงหาโอกาสในทกุมิติที.จะเกิดมีในอนาคต โดยใช้จุดแข็งและความได้เปรียบของทั 9งท่าเรือประจวบเอง และของ

ประเทศไทยที.จะมีสว่นแบง่ในปริมาณการค้าที.มหาศาล 
 

ผลการดาํเนินงาน 
โครงสร้างรายได้ โครงสร้างรายได้ของ บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั แบง่ออกเป็นสองสว่นหลกั ประกอบด้วย 

1. รายได้ที.มาจากเจ้าของเรือและเอเยนต์เรือ ประกอบด้วย ค่าบริการใช้ท่า (Port service) ค่าเช่าท่า (Berth hire)  
ค่าบริการเรือลากจูง (Tug service) ค่าเช่าท่าสําหรับสินค้า (General cargo wharfage) ค่านําร่อง (Berth 
Master/ Pilotage) รวมทั 9งรายได้อื.นๆ เช่น คา่ทําความสะอาดทา่ 

2. รายได้ที.ได้จากผู้สง่ออกและผู้ นําเข้าสนิค้า ประกอบด้วย รายได้คา่ขนสง่สินค้าขึ 9นลงเรือ เคลื.อนย้ายไปยงัโรงพกั
สินค้า และ/ หรือเคลื.อนย้ายสินค้าถึงประตูนอกท่าเรือ (Wharf handling charges) และรายได้อื.นๆ เช่น 
ค่าธรรมเนียมรถบรรทกุผ่านท่า (Trailer admission fee) ค่าชั.งนํ 9าหนกัรถ และรายได้อื.นๆ มาจากรายได้จาก
คลงัสินค้า (Cargo storage) รายได้จากค่าเช่าอปุกรณ์ขนถ่ายสินค้า (Equipment service) เช่น ปั 9นจั.น รวมทั 9ง
รายได้อื.นๆ 
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สําหรับรายได้รวมในปี 2554 ที.ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมทั 9งสิ 9น 282.42 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที.มาจากการ
ดําเนินงานและการให้บริการจํานวน 279.88 ล้านบาท และรายได้อื.นๆ จํานวน 2.54 ล้านบาท  

ประเภทรายได้ จาํนวนเงนิ สัดส่วนรายได้ 

รายได้นําเข้า /  สง่ออก จากตวัแทนเรือ 91.09 32.25% 

ราได้นําเข้าจากผู้ นําเข้า 176.25 62.41% 

รายได้สง่ออกจากผู้สง่ออก  3.94 1.40% 

รายได้อื.นๆ จากคา่บริการทา่ 8.60 3.04% 

รายได้อื.นๆ 2.54 0.90% 

 282.42 100.00% 

ปริมาณสินค้าผ่านท่า   

 ปริมาณสินค้าที.ผ่านท่าเรือประจวบ ในปี 2554 พบว่ามีจํานวนรวมประมาณ 2.68 ล้านตนั ลดลงจากปี 2553 ที.มี
ปริมาณสินค้าผ่านท่าประมาณ 4.29 ล้านตนั คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 37 โดยปริมาณสินค้าที.ผ่านท่าทั 9งหมด ประกอบด้วย 
สินค้านําเข้าจํานวนประมาณ 2.19 ล้านตนั สินค้าสง่ออก 0.15 ล้านตนั และสินค้าขนสง่ภายในประเทศ จํานวน 0.47 ล้านตนั 
จากสถิติดงักลา่วจะเห็นได้วา่ ปริมาณสนิค้านําเข้าลดลงในปริมาณที.ไมม่ากนกั คือลดลงร้อยละ 24  สว่นสินค้าสง่ออกมีปริมาณ
ลดลงมากกว่าถึงร้อยละ 59  ซึ.งสะท้อนให้เห็นถึงสถาวะเศรษฐกิจของประเทศในปีที.ผ่านมา และอุตสาหกรรมเหล็กในตลาด
ตา่งประเทศได้เป็นอยา่งด ี

สถิติปริมาณสินค้าผา่นท่า (รายปี)
ล้านตัน

(2.72) 

(4.92) 

(4.47) (4.46) 

(5.02) 

(3.48) 

(2.51) 

(2.63) 

(3.00) 

(4.29) 

(2.68) 
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ปริมาณเรือสินค้าที�เข้าท่า 

ความเคลื.อนไหวด้านปริมาณเรือที.เข้ามาขนถ่ายสินค้า โดยทั.วไปมีทิศทางการเคลื.อนไหวเช่นเดียวกบัปริมาณสินค้า 
ทั 9งในระยะสั 9นและระยะยาว ในปี  2554 ปริมาณเรือที.เข้าเทียบท่าเรือประจวบมีปริมาณที.มากกว่าที.ประมาณการ โดยมีจํานวน
เรือที.เข้าใช้บริการทั 9งหมด  690  ลาํ ตํ.ากว่าประมาณการร้อยละ 23  ประกอบด้วยเรือนําเข้า จํานวน 121 ลํา เรือสง่ออก จํานวน 
22  ลาํ และ เรือลาํเลยีง จํานวน  547  ลาํ 
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

เกิดขึ� นจริง ประมาณการ 

ตํ�ากว่าประมาณการร้อยละ 23

 

ในปี 2554บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั มียอดขายรวมทั 9งสิ 9น 282.4  ล้านบาท ตํ.ากว่ารายได้ของปี 2553 ที.มียอดรวม 
376.4 ล้านบาท คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 24.97 แบง่เป็นรายได้จากการดําเนินงานและให้บริการ จํานวน 279.9 ล้านบาท และ
รายได้อื.นๆ จํานวน  2.5 ล้านบาท  

สาํหรับสว่นของกําไร บริษัทตั 9งเป้าหมายว่าจะมีกําไรในปี 2554 จํานวน 108 ล้านบาท และจากการดําเนินการทั 9งใน
สว่นของการพยายามลดต้นทนุ การลดการใช้จ่ายและการลงทนุต่าง ๆ ทําให้บริษัทรักษาผลกําไรได้ตามเป้าหมายจํานวน  109 
ล้านบาท  
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                    ด้านสดัสว่นของรายได้นอกเครือ ซึ.งเป็นเป้าหมายที.บริษัทตั 9งเป้าที.จะเพิ.มสดัสว่นดงักลา่วนี 9ในทกุปี เพื.อเป็นการ
ลดการพึ.งพิงบริษัทแม่ และขยายธุรกิจรองรับการขนถ่ายและบริการอื.นๆ อย่างไรก็ตามในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จาก
กิจการนอกเครือมลูคา่รวม  16.65  ล้านบาท เพิ.มขึ 9นจาก 5.61 ล้านบาท ในปี 2553 คิดเป็นอตัราเพิ.มร้อยละ 196 

รายได้จากกจิกรรมนอกเครือปี 2554 

 

            อยา่งไรก็ตามแม้อตัราการเพิ.มของรายได้จากกิจการนอกเครือจะเพิ.มขึ 9น  แตเ่มื.อเทียบกบัรายได้จากการบริการ
การขนถา่ยสนิค้าของเครือ นบัวา่ยงัมมีลูคา่น้อยมาก ซึ.งยงัเป็นเป้าหมายที.จะต้องดาํเนินการให้เพิ.มขึ 9นในปีถดัๆ ไป 
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เป้าหมายและแผนงานธุรกิจในปี 2555-2557 

ในปี 2553 บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้พยายามเพิ.มประสทิธิภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะกบัลกูค้าใหม ่ๆ นอก
เครือสหวิริยา เพื.อเป็นการสร้างฐานลกูค้า ฐานรายได้ ในอนาคตอยา่งยั.งยืน    สาํหรับในปี 2555 – 57 บริษัทได้มกีารกําหนด
เป้าหมายที.ท้าทายยิ.งขึ 9น โดยบริษัทฯ มีการตั 9ง Goals Targets  ให้สอดคร้องกบัแผนธุรกิจของบริษทฯ  โดยเฉพาะการเพิ.มการ
ให้บริการขนถ่าย เพื.อสร้างรายได้จากกลุม่ลกูค้านอกเครือสหวิริยาให้เพิ.มมากยิ.งขึ 9นกวา่ปี 2554 อยา่งไรก็ตามสามารถสรุป
แผนงานและเป้าหมายที.สาํคญัของบริษัท ในปี 2555-2557 ดงันี 9 

1. บริษัทมีเป้าปริมาณสนิค้าผา่นทา่ เพื.อมุง่มั.นในการที.จะเป็นทา่เรือมาตรฐานสากลในฝั.งอา่วไทย โดยบริษัทฯมี
เป้าหมายในการที.จะเพิ.มการให้บริการสนิค้าหลากหลายชนิด อยา่งครบวงจร  

บริมาณสินค้าผ่านท่า ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

Bulk  Liquid ( ตนั / ปี ) 100,000 115,000 132,250 

Bulk  ( ตนั / ปี ) 4,000,000 4,600,000 5,300,000 

Break - Bulk ( ตนั / ปี ) 220,000 300,000 400,000 

Container ( ตู้  / ปี ) 2,000 2,500 3,000 

บริมาณสินค้าฝากและกระจาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

Bulk  Liquid ( ตนั / ปี ) 66,000 90,000 120,000 

Bulk  ( ตนั / ปี )   23,000 26,450 

    

2. บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างกําไรสทุธิเป็นมลูคา่ 116 ล้านบาท เพิ.มขึ 9นจากปี 2554 คดิเป็นร้อยละ 6.03 
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3. บริษัทมีเป้าหมายสร้างรายได้นอกเครือสหวิริยาเป็นมลูคา่ 20 ล้านบาท เพิ.มขึ 9นประมาณ  0.8 เทา่ ของปี 2554  
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4. บริษัทมีเป้าหมายในการพฒันาประสทิธิภาพการให้บริการสูม่าตรฐานสากล โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างพื 9นฐาน
ตา่งเช่น  

- เพิ.มระบบศนูย์ควบคมุทา่เรือแบบครบครัน เพิ.มการติดตั 9งระบบ CCTV , Radar, AIS    

- เพิ.มคลงัสนิค้า  1 หลงั เนื 9อที. 3,000 ตรม. ( Break – Bulk ) 

- เพิ.ม Weighting  Bridge  1  สถานี Capacity 100 tons 

- เพิ.มทางเลอืกของการให้บริการเครื.องมือและอปุกรณ์ขนถ่าย  โดยเพิ.มทางเลอืกของบริษัทรับจ้างให้มี
มากกวา่  1 บริษัท 

- เพิ.มเรือ Tug Boat เพื.อรองรับการให้บริการเรือขนาดใหญ่ LOA > 220m. และ เพิ.มพร้อมกบัปรับปรุง 
Fenders  ที.ทา่เรือ C1 & C2 จํานวน 18 ตวั และเพิ.มหรือปรับปรุงขนาด Bollard เพื.อรองรับเรือขนาด
ใหญ่ 

- ดําเนินการขดุลอกร่องนํ 9า ใกล้บริเวณทุน่แดง No.4 ให้มีความลกึที. 15 เมตร เพื.อให้เรือขนาดใหญ่เข้ามา
ได้อยา่งปลอดภยัไมต่ิดสนัดอน 

- ศกึษาเตรียมการจดัทําเขื.อนกนัคลื.อนเพื.อลดผลกระทบจากคลื.นใต้นํ 9าซึ.งเป็นอปุสรรคตอ่การขนถา่ย
สนิค้า 

- พฒันาประสทิธิภาพการขนถ่ายสนิค้าด้วยเครื.องมือและอปุกรณ์ใหม ่ ๆ เช่น การใช้ประสทิธิภาพของ
เครน ใหมใ่นการขนถ่ายสนิค้าเป็นต้น 

- เพิ.มกิจกรรมด้านชมุชนและสงัคม สิ.งแวดล้อม  สร้างความพงึพอใจให้กบักลุม่เป้าหมาย และ สร้าง
รายได้และสง่เสริมสนิค้าชมุชน  
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ 
โครงสร้างองค์กร 

ณ สิ 9นปี 2554 การจดัแบง่โครงสร้างองค์กรของบริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ในภาพรวมได้แบง่หน้าที.และความ
รับผิดชอบเป็น 2 สายงาน 4 ฝ่าย และ 3 แผนก  

การบริหารในระดบัสายงาน สายงานบริหารและการเงิน และฝ่ายพฒันาธุรกิจ ภายใต้หน้าที.รับผิดชอบของผู้ชว่ย
กรรมการผู้จดัการที.ได้รับมอบหมาย มีหน้าที.รับผิดชอบฝ่ายทรัพยากรบคุคลและจดัซื 9อ ฝ่ายบญัชี และฝ่ายการเงิน ซึ.งอยูใ่นความ
รับผิดชอบของผู้จดัการฝ่าย สาํหรับสายงานปฏิบตัิบตัิการทา่เรืออยูใ่นความรับผิดชอบของผู้จดัการฝ่าย โดยมีผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่าย
เป็นผู้ช่วย ซึ.งผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานทั 9ง 2 สายงานรับผิดชอบโดยตรงตอ่กรรมการผู้จดัการ ซึ.งรับผิดชอบตอ่
คณะกรรมการบริษัทอีกชั 9นหนึ.ง 

ในระดบัฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและจดัซื 9อ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ มผีู้จดัการฝ่ายมีหน้าที.รับผิดชอบด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบคุคลและการจดัซื 9อของบริษัท  ฝ่ายบญัชี มีผู้จดัการฝ่ายมีหน้าที.รับผิดชอบด้านงานบญัชี และฝ่ายการเงิน มีผู้จดัการ
ฝ่ายมีหน้าที.รับผิดชอบด้านการบริหารการเงิน 

สว่นฝ่ายปฏิบตัิการทา่เรือ มีผู้จดัการฝ่ายรับผิดชอบด้านการปฏิบตัิการทา่เรือ มีหน้าที.รับผิดชอบหนว่ยงานภายใต้
ความรับผิดชอบ 3 แผนก ได้แก่ แผนกปฏิบตัิการสนิค้า แผนกบริการทา่ และ แผนกเรือ ซึ.งแตล่ะ แผนกอยูใ่นความรับผิดชอบของ
หวัหน้าแผนกซึ.งจะรับผิดชอบงานในความรับผิดชอบแตล่ะด้าน  
 

การบริหารจัดการ 

การบริหารธุรกิจบริษัทขบัเคลื.อนกลยทุธ์ทางธุรกิจอยา่งเป็นระบบ ทั 9งการกําหนดนโยบาย การประเมินภาวะแวดล้อม 
ทางธุรกิจ กําหนดเป้าหมายทางธุรกิจ วางยทุธศาสตร์ จดัทําแผนธุรกิจ การบริหารงาน รวมทั 9ง การควบคมุและประเมินผลเพื.อ 
การพฒันาอยา่งตอ่เนื.องสามารถสนองตอบตอ่ปัจจยัภายนอกได้อยา่งทนัทว่งที ในทางปฏิบตัิ ทางบริษัทกําหนดการวางแผนและ
ประเมินผลธุรกิจไว้ปีละ 2 ครั 9ง กลางปีและปลายปี สว่นการลงทนุในลกัษณะโครงการบริษัทจะดําเนินการวิเคราะห์และศกึษา
ความเป็นไปได้โครงการ เพื.อการพิจารณาและอนมุตัิการลงทนุ ซึ.งอาจมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจดัการทา่นใดทา่นหนึ.งพร้อมทั 9ง
ทีมงานบริหารโครงการรับผิดชอบการบริหารโครงการลงทนุ 

เพื.อให้สามารถนํานโยบายขององค์กร โดยเฉพาะการสร้างมลูคา่เพิ.มให้กบัองค์กร ลกูค้า และผู้ ถือหุ้น รวมทั 9งมีความ
รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทั 9งระบบ บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดัมีการบริหารที.เป็นระบบ ทั 9งในสว่นการบริหารธุรกิจ และการ
บริหารผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจ บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ดําเนินธุรกิจที.มีจรรยาบรรณ (Ethnic) ความรับผิดชอบตอ่
สงัคม (Social Responsibility) ยตุิธรรม โปร่งใส และเป็นมิตรกบัสิ.งแวดล้อม ด้วยความเป็นพลเมืองดี (Good Citizenship) โดย
ผู้บริหารและพนกังานในองค์กรทกุระดบั  

สาํหรับการสง่มอบบริการที.มคีณุภาพสมํ.าเสมอตรงตามความต้องการของลกูค้า บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้นํา
มาตรฐานการบริหารคณุภาพ ISO 9001: 2008 ซึ.งยอมรับวา่เป็นมาตรฐานคณุภาพที.เป็นลายลกัษณ์อกัษรที.ดีที.สดุในปัจจบุนั มา
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เป็นกรอบการดําเนินธุรกิจทั.วทั 9งองค์กร ทกุกระบวนการธุรกิจ และทกุระดบัในองค์กร ที.สามารถสร้างอรรถประโยชน์ คณุคา่และ
มลูคา่เพิ.มให้แก่ลกูค้า  

บริษัทได้ออกแบบและพฒันาระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001: 2008 โดยมีองค์ประกอบที.สาํคญั ได้แก่ นโยบาย
คณุภาพ ระเบียบวิธีการปฏิบตัิ (Procedures) วิธีการทํางาน (Work Instructions) กระบวนการบริหาร รวมทั 9งบนัทกึคณุภาพ 
ภายใต้ความรับผิดชอบของหนว่ยงานระบบคณุภาพ เพื.อให้ได้คณุภาพตามที.กําหนด บริษัทได้ใช้ “ระบบ” เป็นมาตรฐานการ
ดําเนินธุรกิจแทน “คน” ซึ.งโดยธรรมชาตมิีการเปลี.ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา อนึ.งวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ความเป็นผู้ นํา ความมุง่มั.น และ
ความรับรับผิดชอบ ได้สะท้อนอยา่งชดัเจนในนโยบาย “คณุภาพ” ของบริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ซึ.งผู้บริหารสงูสดุได้กําหนดไว้ 
เสมือนพนัธสญัญาที.เรามีตอ่ลกูค้าของเรา ที.เป็นกรอบในการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานสาํหรับผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ 
ตลอดจนพนกังานทั 9งหมดของบริษัท การบริหารจดัการดาํเนินไปอยา่งเป็นระบบ ทั 9งกระบวนการวางแผน กระบวนการบริหาร 
กระบวนปฏิบตัิงาน กระบวนตรวจสอบ ทั 9งภายในและภายนอก รวมทั 9งกระบวนการแก้ไข พฒันาและการป้องกนัสิ.งที.ไมพ่งึ
ประสงค์ สาํหรับระเบียบวิธีการปฏิบตัิ (Procedures) วิธีการทํางาน (Work Instructions) ได้กําหนดหลกัการ กระบวนการและวิธี
ในการทํางานสาํหรับผู้บริหาร ฝ่ายจดัการ และพนกังานของบริษัทที.ผา่นการฝึกอบรมและพฒันาอยา่งเป็นระบบ ทกุระดบัและทั.ว
ทั 9งองค์กร รวมถงึระบบบนัทกึคณุภาพและระบบ Feedback สามารถสื.อสารกบัลกูค้าได้ตลอดเวลา เพื.อให้มั.นใจในคณุภาพที.เรา
สง่มอบทางบริษัทได้จดัให้มีการการดาํเนินการตรวจตดิตามระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อยา่งสมํ.าเสมอ ทั 9ง
การตรวจตดิตามภายในและการตรวจติดตามโดย Third Party  ทั 9งนี 9 จึงทําให้เรามั.นใจวา่เราได้สง่มอบบริการที.มคีณุภาพ
สมํ.าเสมอ ตรงตามความต้องการของลกูค้า ซึ.งเป็นผู้มีสว่นได้เสยีโดยตรงในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากนี 9 เพื.อให้สามารถสนองตอบตอ่ผลประโยชน์ ความคาดหวงั ป้องกนั และ/ ลดผลกระทบที.ไมพ่งึประสงค์ตอ่ผู้มี
สว่นได้เสยีทกุภาคสว่น บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ได้พฒันาระบบบริหารอื.นๆ เพื.อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ได้แก ่
ระบบจดัการอาชีวนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 และระบบการรักษาความปลอดภยัของเรือและทา่เรือสากล 
ISPS มาตรฐานขององค์กรทางทะเลระหวา่งประเทศ (International Maritime Organization: IMO) อนึ.ง บริษัทฯ ยงัมีแผนที.จะ
ศกึษาความเหมาะในการพฒันาระบบความปลอดภยัหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Security Management Systems) ISO 
28000:2007  

เนื.องจาก “ทนุทรัพยากรมนษุย์” (Human Capital) เป็นปัจจยัที.มีคณุคา่ของการดาํเนินธุรกิจในปัจจบุนั บริษัทจงึได้
พฒันาระบบการฝึกอบรมฝ่ายบริหารและพนกังานขึ 9น ซึ.งมีการฝึกอบรมเป็นประจํา ทั 9งฝึกอบรมเมื.อเริ.มปฏิบตัิงาน (Initial 
Training) ระหวา่งทํางาน (On the Job Training) รวมทั 9งการฝึกอบรมทบทวน (Refresher Training) เพื.อให้บคุลากรของบริษัท
ได้มีโอกาสพฒันาสมรรถนะและขีดความสามารถ และสร้างประสบการณ์ให้สามารถเติบโตไปกบับริษัทอยา่งเต็มศกัยภาพ 

ในการปฏิบตังิานในฐานะทา่เรือพาณิชย์ การปฏิบตัิการทา่เรือได้ดําเนินอยา่งเป็นระบบในทกุขั 9นตอนการทํางาน ทั 9ง
ก่อน และหลงัการปฏิบตัิการขนถ่ายสนิค้า ก่อนเรือเข้า-ออกจากทา่ ทางแผนกบริการทา่จะวางแผนการใช้โครงสร้างพื 9นฐานและ
สิ.งอํานวยความสะดวก ซึ.งจะได้รับการตวจสอบลว่งหน้า เพื.อให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุจากการทํางาน โดยเฉพาะ 
ร่องนํ 9า เรือลากจงู ทา่เทียบเรือ ปั 9นจั.น โรงพกัสนิค้า  อปุกรณ์ขนถ่ายสนิค้าตา่งๆ และแผนเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิการ
ฉกุเฉิน รวมถึงการประสานงานกบัเจ้าหน้าที.ตา่งๆของรัฐบาล โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที.กรมศลุกากร เจ้าหน้าที.ตรวจคนเข้าเมือง เจ้า
หน้าสาธารณสขุ และเจ้าหน้าจากกรมเจ้าทา่  ดงันั 9นเมื.อเข้าเทียบทา่ การปฏิบตักิารตา่งๆ โดยเฉพาะ การประชมุระหวา่งทา่กบัเรือ
เกี.ยวกบัการขนถา่ยสนิค้า มาตรการสิ.งแวดล้อม ความปลอดภยั ตลอดจนการรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐานการรักษาความ



Annual Report 2011 

 

 52 
บ ริ ษั ท  ท่ า เ รื อ ป ร ะ จ ว บ  จํา กั ด  หน้า 52 

ปลอดภยัของเรือและทา่สากล  การขนถ่ายสนิค้า การขนย้ายสนิค้าออกจากทา่เรือ หรือการเก็บสนิค้าในพื 9นที.หรือสถานที.เก็บ
สนิค้าในการควบคมุของเจ้าหน้าที.กรมศลุกากร เมื.อเสร็จสิ 9นการขนถ่ายสนิค้าขึ 9นหรือลงจากเรือแล้ว จึงนําเรือเดินทางออกจากทา่ 
นอกจากการปฏิบตังิานขนถ่ายสนิค้าตามปรกติ  

อนึ.งทางทา่เรือประจวบได้กําหนดแผนการฝึกซ้อมปฏิบตัิการฉกุเฉินอย่างสมํ.าเสมอ ทั 9งการฝึกซ้อมดบัเพลิง และการ
ฝึกซ้อมการปฏิบตัิการขจดัคราบนํ 9ามนัในทะเล เพื.อให้เกิดความพร้อมและความชํานาญในการปฏิบตัิการฉกุเฉิน รวมถึงการฝึก
ร่วมระหวา่งเรือกบัทา่ตามแผนการฝึกซ้อมของเรือตามมาตรฐานสากล 

ข้อมูลทั�วไปและบุคคลอ้างอิง 

นิติบุคคลที�ถอืหุ้นบริษัทตั [งแต่ร้อยละ 10 ขึ [นไป     

บริษัท สหวิริยา สตีล อินดัสตรี ( มหาชน ) จาํกัด   

สาํนกังานใหญ่เลขที.  28/1 อาคารประภาวิทย์ ขั 9น 2-3 ถนนสรุศกัดิZ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   

โทรศพัท์ : 02-238-0363-82   โทรสาร : 02-236-8890, 02-236-8892 

ประกอบธุรกิจหลกั : ผลติและจําหนา่ย สนิค้าอตุสาหกรรมเหลก็ 

 ทนุชําระแล้ว    18,184.10  ล้านบาท   

บริษัท กลุ่มขนส่ง สหวิริยา จาํกัด  

สาํนกังานใหญ่เลขที. 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั 9น 7 ถนนสรุศกัดิZ แขวงสลีม บางรัก กรุงเทพมหานคร 

ทนุชําระแล้ว   400   ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจหลกั : ดําเนินธุรกิจ  โลจิสติกส์ และขนสง่ 

 บุคคลอ้างอิงอื�นๆ   

                        สาํนกังานสอบบญัชี : บริษัท สอบบญัชีเคพีเอ็มจี ภมูิไชย จํากดั 

      ชั 9น 50-51 เอ็นไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ 

      กรุงเทพมหานคร    โทรศพัท์ 02-677-2000 

  ผู้สอบบญัชี  : สรีุย์รัตน์   ทองอรุณแสง  

      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที. 4409      
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   โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

     กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                           ที.มา : รายงาน แบบ บอจ.5  กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ชื�อ/สกุล 

ณ วันที�   22   เมษายน 2551 

จาํนวนหุ้นที�ถอื สัดส่วนการถอืหุ้น (%) 

1.บริษัท สหวิริยาสตีลอินดสัตรี ( มหาชน ) จํากดั 20,400,000 51.00 

2. บริษัท บริษัท กลุม่ขนสง่ สหวริิยา จํากดั 17,500,000 43.75 

3. นายสทุศัน์    ธมธน 2,000,000 5.00 

4. นายวิทย์      วิริยะประไพกิจ 99,995 0.25 

 

โครงสร้างการจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ 

            คณะกรรมการบริษัท 

1.  นายทวีศกัดิZ     เสนาณรงค์  ประธานกรรมการบริษัทฯ 

2.  นายกมล       จนัทิมา  กรรมการบริษัท 

3.  นายทรงศกัดิZ     แพเจริญ  กรรมการบริษัท 

4.  นายปิยะ      วิริยประไพกิจ  กรรมการบริษัท      

5.  นายสมชาย  สกลุสรุรัตน์  กรรมการบริษัท 

6.  นายวิน        วิริยประไพกิจ  กรรมการบริษัท  และกรรมการบริหาร 

7.  นายสมศกัดิZ         ศิวะไพบลูย์ กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร 

8.  นายชยัภทัร     เขมาภิรักษ์  กรรมการบริษัท ,กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

9. นายมนตรี       สภุาพร  ที.ปรึกษาบริษัท 

        เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

  นาย สรุศกัดิZ   งามสทิธิพงศา 
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กรรมการที�มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 

 กรรมการซึ.งมอํีานาจลงลายมือชื.อแทนบริษัทคือ  นายทวีศกัดิZ  เสนาณรงค์ หรือ นายกมล  จนัทิมา หรือ นายปิยะ  วิริยะ

ประไพกิจ   หรือ  นายวิน   วิริยะประไพกิจ   หรือนายสมศกัดิZ    ศิวะไพบลูย์   หรือ นายชยัภทัร เขมาภิรักษ์  กรรมการสองในหก

คนนี 9ลงลายมือชื.อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที.จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคบั และมติของที.ประชุมผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ.งหรือหลายคนหรือบคุคลอื.นปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ.งแทนคณะกรรมการ 

ภายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการหรือมอบอํานาจให้บคุคลดงักลา่วมีอํานาจตามที.คณะกรรมการเห็นสมควร และภายใน

ระยะเวลาที.กรรมการเห็นสมควร  คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพิกถอน เปลี.ยนแปลง หรือแก้ไขอํานาจนั 9นๆ ได้  

คณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วยกรรมการ 3 ทา่น ดงันี 9 

1.   นายวิน     วิริยะประไพกิจ กรรมการบริหาร 

2.     นายสมศกัดิZ   ศิวะไพบลูย์ กรรมการบริหาร 

3. นายชยัภทัร    เขมาภิรักษ์          กรรมการบริหาร 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร   

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื.อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิเกี.ยวกบันโยบาย กลยทุธ์ แผนงานระยะยาว แผนงาน
ประจําปี ( งบประมาณ ) แผนหรืองบประมาณการลงทนุ ( Capital Budget ) แผนการขยายงาน แผนการดําเนินการ
ในธุรกิจใหมห่รือร่วมทนุ 

2. รับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบาย แผนงานที.ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั 9งการติดตาม

และวิเคราะห์ผลการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน  เพื.อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 

3. อํานาจตา่ง ๆ ของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตาม และ/หรือ จํากดัขอบเขตโดยแผนภมูิการอนมุตัิภายใต้

อํานาจดําเนินการ ( Authorization Chart ) ที.อนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. ดําเนินการเรื.องอื.นใดตามที.คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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คณะผู้บริหาร      จาํนวน  5 ท่าน ดังนี [ 
 1.นายชยัภทัร    เขมาภิรักษ์  กรรมการผู้จดัการ 

 2.นายมานพ    เหลอืงไพโรจน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

 3.นางสาวประภา    วรวตุม์  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 4.นายชวินทร์      ทิพย์สทิธิZ  ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 

 5.นายสริุนทร์  สายสนิ   ผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

         

การปฏบัิตติามหลักการกาํกับดแูลกิจการที�ดี 

    บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย 

           นโยบายและแนวปฎิบัตต่ิอพนักงาน 

   บริษัทให้ความสําคญัต่อทรัพยากรมนุษย์      โดยจัดให้มีการทํางานแบบมีส่วนร่วม   ส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพอย่างเท่าเทียมกนั  จดัโครงการพฒันาความรู้ความสามารถให้แก่พนกังานอย่างต่อเนื.อง ตลอดจนการให้ความสําคญักับ
การรักษาสขุภาพความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  เพื.อให้พนกังานมีความภาคภมูิใจในองค์กร เช่น มีการจดัตั 9ง
กองทนุสํารองเลี 9ยงชีพ  จัดตั 9งสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังาน นอกจากนี 9บริษัทฯ  ได้จัดให้มีการตรวจสขุภาพประจําปี   รถรับส่ง
พนกังาน  และการจดัทํามาตรฐานระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆของ
ระบบ 

 
  นโยบายและแนวปฎิบัตต่ิอสังคม/ชุมชน 
บริษัทถือวา่ระบบจดัการด้านสงัคมและสิ.งแวดล้อมเป็นสว่นหนึ.งของธุรกิจ จึงได้กําหนดนโยบายสงัคมและสิ.งแวดล้อม

ขึ 9น เพื.อเป็นหลกัปฏิบตัิแก่ผู้บริหารและพนกังานทกุทา่น  เพื.อไมใ่ห้เกิดผลกระทบทั 9งตอ่ตนเอง  ผู้ เกี.ยวข้อง  ชุมชนและสิ.งแวดล้อม  

ภายใต้กฎหมายที.เกี.ยวข้องกบัสิ.งแวดล้อม  ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และพฒันาระบบการจัดการด้านสงัคมและ

สิ.งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื.อง 

บริษัทสนบัสนนุการพฒันาและสร้างความสมัพนัธ์ที.ดีกบัชมุชน  สนบัสนนุกิจกรรมตา่ง ๆ ที.เป็นประโยชน์ต่อสิ.งแวดล้อม

และสง่เสริมการศกึษาแก่เยาวชน   ผู้บริหารมีการเผยแพร่นโยบายให้พนกังานทราบ     
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         สร้างกิจกรรมเพื�อชุมชน  CSR 
สาํหรับกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ใหญ่ที.สดุ ซึ.งเป็นปัจจยัภายนอกที.สาํคญัและมีอิทธิพลตอ่การดาํเนินธุรกิจขององค์กร

อยา่งกว้างขวางในทกุโอกาส ได้แก่ ประชาชน ท้องถิ.น สงัคม ทั 9งระดบัท้องถิ.นและสว่นกลาง รวมทั 9งสภาวะแวดล้อม ดงันั 9นทาง
บริษัทได้เลง็เห็นความสาํคญัและบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่นี 9เป็นอยา่งมาก โดยมจีดุยืนอยา่งชดัเจนในการแก้ปัญหา พฒันา
และการป้องกนั  ประชาชน ท้องถิ.น สงัคม และสิ.งแวดล้อม ทั 9งในเชิงองค์บคุคล องค์วตัถ ุและสิ.งที.เป็นนามธรรม เพื.อคณุภาพชีวิต 
วิถีชีวิตมนษุย์ สมัพนัธภาพการอยูร่่วมกนั มีความสมัพนัธ์อนัดี สมดลุ และการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพและยั.งยืน โดยบริษัทได้
มุง่มั.น ดําเนินการอยา่งเป็นระบบ ตามวิถีธุรกิจที.ดาํเนินไปอยา่งมีจรรยาบรรณ ความรับผิดชองตอ่สงัคม ยตุิธรรม โปร่งใส ด้วย
ความเป็นพลเมืองดี (Good Citizenship) และ เป็นมิตรกบัสิ.งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   

เพื.อให้บรรลเุป้าหมายเกี.ยวกบัคณุภาพชีวติ วิถีชีวิตมนษุย์ การอยูร่่วมกนั ความสมัพนัธ์อนัดี รวมทั 9งการพฒันาที.ยั.งยนื 
สมดลุ และการพฒันาที.ยั.งยืน ในแง่การป้องกนัและแก้ปัญหาผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ดําเนินการอยา่งเป็นระบบ 
โดยเฉพาะ ระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2008     ระบบบริหารสิ.งแวดล้อม ISO 14001: 2004    ระบบจดัการ
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 ระบบการรักษาความปลอดภยัของเรือและทา่เรือสากล ISPS รวมทั 9ง มี
แผนที.จะศกึษาความเหมาะสมในการนํามาตรฐานความปลอดภยั “หว่งโซอ่ปุทาน” (Supply chain security management 
systems) ISO 28000:2007 มาประยกุต์ใช้ด้วย  

บริษัท ทา่เรือประจวบ จํากดั ให้ความสาํคญัตอ่การกํากบัดแูลกิจการที.ดี การดแูลพนกังานและสทิธิมนษุยชน การดแูล
สิ.งแวดล้อม และความปลอดภยั การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  รวมถึงการพฒันาชมุชน และสิ.งแวดล้อมเพื.อการพฒันาที.
ยั.งยืน ผา่นโครงการตา่งๆ ที.จดัทําโดยบริษัทฯ ภายใต้สโลแกน “ 84 พรรษา องค์ราชา  ทา่เรือประจวบ  อาสา  ฟื9นฟปู่าชายเลน ”   

 

สาํหรับการพฒันาด้านอื.นๆ บริษัทได้ดําเนินกิจกรรมการอนรัุกษ์ ป้องกนั และสง่เสริมด้านภมูิปัญญา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  ความเชื.อ รวมทั 9งศิลปะในท้องถิ.น ทั 9งนี 9กิจกรรมด้านต่างๆข้างต้นจะช่วยสร้าง รักษาและสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดี  
ความเข้าใจอนัดี ความสามคัค ีและการอยูร่่วมกนัอยา่งเอื 9ออารีย์ ซึ.งเป็นทศันคติ นํ 9าใจและและลกัษณะนิสยัที.ดีของคนไทย 
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ทั 9งนี 9 เพื.อการดําเนินกิจกรรมเกี.ยวกบัประชาชน ท้องถิ.น และสงัคมประสบความสาํเร็จ ทางบริษัทได้เริ.มดาํเนินการจาก
ภายในสูภ่ายนอก โดยเฉพาะ การพฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรในฐานะ “ทรัพยากรทนุมนษุย์”  (Human Capital) 
สร้างทีมงานเพื.อการทํางานเป็นทีม การมีสว่นร่วม มีความสมคัรสมานสามคัค ีสร้างทศันคติที.ดใีนการทํางาน สร้างนวตักรรมและ
ความคิดริเริ.ม โดยการบริหารอยา่งมืออาชีพ สร้างสรรค์ภาวะแวดล้อมในการทํางานที.ด ี รวมทั 9งการพฒันาคนอยา่งเตม็
ความสามารถ  

 

ทางบริษัทฯ ได้ให้ความสาํคญักบักิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ โดยได้จดัหน่วยงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื.อสร้าง
ความเข้าใจระหว่างองค์กรกบัชุมชน ท้องถิ.น และสงัคมในพื 9นที. ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการมอบทนุการศึกษา , โครงการ 
ปรับปรุงสนามเด็กเลน่  แต้มส ีให้โรงเรียนสวย, การสง่เสริมกิจกรรมกีฬา, การปรับปรุงพื 9นที.ชายทะเลเพื.อการสาธารณะ, การสร้าง
ห้องปฐมพยาบาล, กิจกรรมทางศาสนา ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานภาคราชการต่างๆ เป็นต้น อีกทั 9งยังมีการสื.อสารและ
ประชาสมัพนัธ์ ทั 9งภายในและนอกองค์กร ในรูปแบบตา่งๆ อยา่งสมํ.าเสมอ  
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 นอกจากนี 9 ตลอดปี 2554  ที.ผ่านมา  บริษัทฯ  ได้เปิดโอกาสและต้อนรับหน่วยงานภาคต่างๆ จํานวน 2,578 คน  เข้า
มาเยี.ยมชมท่าเรือประจวบ  ซึ.งประกอบด้วย ภาครัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ลกูค้า และบริษัทใน
เครือธุรกิจเอกชน ภาคการศกึษา คณะครู นกัเรียน ประชาชนในพื 9นที.และนอกพื 9นที. บริษัทในเครือสหวิริยา เข้ามาเยี.ยมชม ศึกษา
ดกูารปฏิบตัิงานจริง  เพื.อให้เข้าใจในกระบวนการทํางานของบริษัทฯ ได้ดียิ.งขึ 9น 

     กจิกรรมเพื�อสังคมปี 2554 

ลาํดับ โครงการ กลุ่มผู้เข้าร่วม หน่วยงานสนับสนุน งบประมาณที�ใช้ 

1 

โครงการ “84 พรรษา องค์
ราชา “ท่าเรือประจวบ”  
อาสา...ฟื[นฟูป่าชายเลน”  15 พนักงาน (กรุงเทพฯ) 21,775.00 

2 

โครงการ  “ปรับปรุงสนาม
เดก็เล่น...แต้มสี...เพื�อ

โรงเรียนสวย”  45 สถานศึกษา 47,555.00 

3 

โครงการ “ท่าเรือ รวมพลัง 
สร้างสรรค์ เพื�อน้อง ตอน..
กระดานฟ้า นําพาความรู้” 148 สถานศึกษา  19,817.00 

  รวม 208   89,147.00 
          พนกังาน 122 คน / กิจกรรม  เสยีสละ 976 ชั.วโมง 

          ครู , นกัเรียน , ชาวบ้าน , ประชาชนกวา่  100 คนเข้าร่วมกิจกรรม 
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นโยบายจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

เพื.อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที.ดี โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื.อสตัย์ คณุธรรม 

และจริยธรรม  เพื.อความเจริญเติบโตและความมั.นคงของกิจการอย่างยั.งยืน มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  สง่เสริมการมีสว่นรวม

และการทํางานเป็นทีมของพนักงานทุกระดับ บริษัทจึงกําหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้ บริหารและพนักงาน 

ดงัตอ่ไปนี 9 

- การประกอบธุรกิจจะต้องอยูภ่ายใต้กฎหมายและข้อบงัคบัที.เกี.ยวข้องอยา่งเคร่งครัด ควบคูไ่ปกบัการบริหารงาน 
โดยยดึหลกัประสทิธิภาพ   ประสทิธิผล และ โปร่งใส   

- ต้องรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วยการสร้างผลตอบแทนที.เหมาะสม เปิดเผยข้อมลูสาํคญัของบริษัทอยา่งครบถ้วน
ถกูต้องตามความเป็นจริง 

- ไมป่ฏิบตัิตนในลกัษณะที.ก่อให้เกิด ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท  ซึ.งรวมถึงการเปิดเผยความลบั และ
การนําข้อมลูของบริษัทไปใช้เพื.อประโยชน์ของตนและ/หรือของบคุคลอื.น และยอมรับโทษตามบทลงโทษ หากมีการ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบดงักลา่ว 

- รักษาความสมัพนัธ์ที.ดี และปฏิบตัิตอ่ลกูค้าและคูค้่าทกุรายอยา่งเหมาะสม  โดยตั 9งอยูบ่นหลกัคณุธรรม  
- มีความรับผิดชอบตอ่พนกังาน โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัตา่งๆ เกี.ยวกบักฎหมายแรงงาน และ สวสัดิ

ภาพของพนกังาน สง่เสริมพฒันา เพิ.มพนูความรู้ ความสามารถพนกังาน  ตลอดจนคาํนงึถงึความปลอดภยัในการ
ปฏิบตัิงานที.มีระเบียบการประเมนิผลอยา่งชดัเจนและอธิบายได้ 

- ปลกูจิตสาํนกึ และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิ.งแวดล้อม ด้วยการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัเกี.ยวกบั
สิ.งแวดล้อม รวมทั 9งให้การสนบัสนนุกิจการอนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมสว่นรวม 

-  
การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

 คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)  

บริษัทฯ จ่าย คา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก ่บจ.เค พี เอ็ม จี ภมูิไชย สอบบญัชี 

-       ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีที.ผา่นมามีจํานวนเงินรวม   730,000 บาท 

2. ค่าบริการอื�น (non-audit fee)       - ไม่มี – 
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รายงานทางการเงนิ 

      บริษัท ท่าเรือประจวบ จาํกัด                                                       หนว่ย : ล้านบาท 

 งบ ( กําไร) ขาดทุน ปี 2554 % ปี 2553 % ผลต่างจากปี53 % ผลต่างปี 53

รายได้รวม                  282.41        100.00              377.37         100.00 (94.96) (25.16)

รายได้จากค่าบริการ                  279.88          99.10              373.90           99.08 (94.02) (25.15)

รายได้อื�น ๆ                      2.53            0.90                  3.47             0.92 (0.94) (27.09)

ต้นทนุค่าบริการ                  117.76          41.70              130.19           34.50 (12.43) (9.55)

กําไรขั [นต้น                  164.66          58.31              246.19           65.24 (81.53) (33.12)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                    39.79          14.09                39.32           10.42 0.47 1.20

ต้นทนุทางการเงิน                    15.47            5.48                20.95             5.55 (5.48) (26.16)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ                  109.39          38.73              180.91           47.94 (71.52) (39.53)
 

                   ผลการดําเนินงานประจําปี 2554 เปรียบเทียบกบัปี 2553 รายได้รวมลดลง  94.96  ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อย
ละ 25.16 โดยรายได้หลกัมาจาก ค่าบริการขนถ่ายสินค้าเท่ากบั 279.88  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  94.02   ล้านบาท หรือคิด
เป็นลดลงร้อยละ  25.15   เนื.องจากภาวะเศรษฐกิจที.ชะลอตวัทั 9งภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกบัเหตกุารณ์นํ 9าท่วม
เมื.อปลายปี จึงทําให้มีการชะลอการนําเข้าและสง่ออกสนิค้าในเครือ   

 ต้นทนุคา่บริการในปี 2554 เท่ากบั   117.76  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  12.43 ล้านบาท  คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.55  
เมื.อเทียบกบัรายได้รวมในปีเดียวกนัมีสดัสว่นเป็นร้อยละ 41.70  ซึ.งสงูกว่าเมื.อปี 2553 ที.สดัสว่นร้อยละ 34.50 อนัเนื.องมาจาก 
Economy of scale จากการที.บริษัทมีการให้บริการที.ลดลง ทําให้ต้นทนุต่อหน่วยสงูขึ 9น อนัเนื.องจากหน่วยที.ลดลงของการ
ให้บริการ   และการเพิ.มขึ 9นของต้นทุนพลงังาน  ส่งผลให้กําไรขั 9นต้นในปี  2554  เท่ากับ  164.66  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
81.53 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 33.12  

 คา่ใช้จ่ายในการบริหารเทา่กบั  39.79  ล้านบาท  เพิ.มขึ 9น  0.47  ล้านบาท เพิ.มขึ 9นจากปี2553 คิดเป็นร้อยละ  1.20  แต่
เมื.อเปรียบเทียบกบัรายได้รวมมีสดัสว่นร้อยละ 14.09  สงูกว่าปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 10.42    สว่นต้นทนุทางการเงินเท่ากับ  
15.47 ล้านบาท ลดลง  5.48  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  26.16  เปรียบเทียบกบัรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 5.48 ลดลงจากปี 2553 
ร้อยละ 5.55  เนื.องจากมีการชําระเงินต้นคืนตามกําหนด  และ จ่ายเงินต้นเพิ.มจากสว่นเกิน EBITDA  

 ทําให้ในปี 2554 บริษัทฯ มีผลกําไร เท่ากบั  109.39  ล้านบาท   ลดลงจากปี  2553  เท่ากบั 71.52  ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ  39.53   เนื.องมาจากต้นทนุสว่นใหญ่เป็นต้นทนุคงที.  จากการที.ปริมาณสินค้า และรายได้ที.ลดลงมาก จึงสง่ผลต่อการ

ลดลงของกําไรโดยตรง  โดยเฉพาะรายได้ที.มาจากปริมาณสนิค้าผา่นทา่ ซึ.งมีปริมาณลดลงจาก  4.29  ล้านตนั เป็น 2.68 ล้านตนั 

คิดเป็นลดลงร้อยละ 37.52 เนื.องจากความภาวะผนัผวนของอตุสาหกรรมเหล็ก การทุ่มตลาดต่างประเทศ และ การเกิดภยัพิบตัิ

ตา่งๆ ทําให้การใช้เหลก็ลดลง 
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ในสว่นของรายได้นอกเครือนั 9น ในปี 2554 บริษัทมรีายได้จากลกูค้านอกเครือมมีลูคา่รวม  16.65  ล้านบาท เพิ.มขึ 9น
จาก 5.61 ล้านบาท ในปี 2553 เป็นการเพิ.มขึ 9นของลกูค้านอกเครือในกลุม่นํ 9ามนัปาล์มสง่ออก  กลุม่สนิค้าตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลกั  

งบดลุ ปี 2554 ปี 2553 ผลต่าง  ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 1,972.47 2,077.95 (105.48) (5.08)

หนี[สนิรวม 203.63 332.59 (128.96) (38.77)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,768.84 1,745.36 23.48 1.35
 

ฐานะการเงนิ 

1) สนิทรัพย์ 

   สนิทรัพย์รวมของบริษัทเทา่กบั  1,972.47 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน  105.48 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ  5.08  การ
เปลี.ยนแปลงสว่นใหญ่เนื.องมาจากคา่เสื.อมราคาทรัพย์สนิ 

2) หนี 9สนิ 

หนี 9สนิ ในปี 2554  ลดลงจากปี 2553 จํานวน 128.96 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 38.77 ซึ.งเป็นการลดลงของหนี 9สนิ  โดยมี
การเปลี.ยนแปลงที.สาํคญั คือ หนี 9สนิระยะยาวลดลงเนื.องจาก  การที.บริษัทฯ ชําระคืนต้นเงินกู้ ระยะยาว  จํานวน  134.61 ล้าน
บาท 

3) สว่นของผู้ ถือหุ้น 

    สว่นผู้ ถือหุ้นเทา่กบั  1,768.48  ล้านบาท  เพิ.มขึ 9น  23.48  ล้านบาท  จาก  1,745.36 ล้านบาท ในปี 2553  โดยมีการ
เปลี.ยนแปลงที.สาํคญั คอื   ผลตา่งจากการตีราคาสนิทรัพย์ลดลง  30.02 ล้านบาท   สาํรองตามกฎหมายเพิ.มขึ 9น 4.15  ล้านบาท  
และ กําไรสะสมที.ยงัไมไ่ด้จดัสรรเพิ.มขึ 9น  49.34  ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 0.55 0.88 0.63 

อตัราสว่นหนี 9ตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น 0.115 0.191 0.308 

DSCR ( เฉพาะดอกเบี 9ย ) 8.071 9.87 4.3 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 0.062 0.104 0.05 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 0.055 0.087 0.038 

อตัรากําไรสทุธิ 0.38 0.48 0.3 
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        4) สภาพคลอ่ง 

 บริษัทมีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Current Ratio)  เทา่กบั  0.55 เทา่  ลดลง 0.33 เทา่  ในปี 2553 เนื.องจากบริษัทมีสินทรัพย์
หมนุเวียนลดลง เช่น ลกูหนี 9การค้า และ เงินสดลดลง จากการชําระเงินต้นแก่เจ้าหนี 9ธนาคารที.มีกําหนดชําระภายใน  1 ปี รวมกบั
ชําระเงินต้นเพิ.มเติมจากสว่นเกิน EBITDA เป็นต้น   สว่นกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุ  ในปี 2554 มีค่ามดัจําในการซื 9อ
เครน  20.24  ล้านบาท     สว่นกระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินเท่ากบั 198.10  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 30 ล้าน
บาท เนื.องจากการชําระคืนเงินต้น    

อตัราสว่นหนี 9สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.115 เท่า ในปี 2554 ลดลงจาก  0.191 ในปี 2553  เนื.องมาจากหนี 9สินรวม
ลดลง   128.97 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  38.77   สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ.มขึ 9น  23.48 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ.1.34       

อัตราส่วนตอบแทนผู้ ถือหุ้ นเท่ากับ 0.062 เท่า ลดลงจาก 0.104 เท่า ในปี 2553 เนื.องจากกําไรลดลง   ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  เทา่กบัร้อยละ 5.5 ลดลงจากปี 2553 ที.ร้อยละ 8.7  แตม่ากกวา่ปี 2552 ที. ร้อยละ 5     

ด้านอตัราสว่นแสดงความสามารถในการทํากําไร  ลดลงในปี  2554  เมื.อเปรียบเทียบกบัปี 2553  โดยมีรายได้จากสินค้า
ผา่นทา่ลดลงถึงร้อยละ 25   ทําให้อตัรากําไรสทุธิลดลงเท่ากบัร้อยละ  39  ในปี 2554    สว่นความสามารถในการชําระดอกเบี 9ย
เทา่กบั  8.07 เทา่ ลดลงจากปีก่อนซึ.งเทา่กบั  9.87 เทา่ เนื.องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในปี 2553 สงูกว่าปี 
2554 จํานวน  94.51 ล้านบาท   

5) แหลง่ที.มาของเงินทนุ 

แหลง่เงินทนุของบริษัทฯ สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการดําเนินงาน  และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน   ซึ.งเตรียมไว้สําหรับ
โครงการจดัซื 9อเครน   สาํหรับสว่นของผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยทนุที.เรียกชําระแล้ว  400 ล้านบาท และกําไรสะสม 1,026 ล้านบาท 

สรุป ภาพรวมของผลประกอบการในปี 2554 ลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก  อันสืบเนื.องเหตุปัจจยัต่าง ๆ หลายปัจจัย

ด้วยกนั   สว่นที.สง่ผลตอ่ผลประกอบการของบริษัทมากที.สดุคือ รายได้จากค่าบริการท่าจากลกูค้าหลกัของบริษัทฯคือ SSI  ซึ.งมี

การขายที.ลดลงจากประมาณการ อนัเนื.องมาจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ สืบเนื.องจากปัญหาที.เกิดขึ 9นกบัแหลง่ผลิต slab 

ซึ.งเป็นวตัถดุิบของ End – product ( hot roll coil ) เกิดปัญหาการผลติ  ทําให้ราคาวตัถดุิบในตลาดโลกสงูขึ 9น   แต่ End product 

ของ SSI ไม่สามารถขึ 9นราคาได้ เนื.องจากถกูควบคมุโดยกระทรวงพาณิชย์   อีกทั 9งมีการเข้ามาแทรกแซงตลาดของกลุม่บริษัท

เหลก็ของประเทศจีน  ซึ.งทุม่ตลาดในประเทศจนทําให้ยอดขายของ SSI  ลดลง  

     อีกทั 9งปัจจยัทางธรรมชาติซึ.งไมส่ามารถควบคมุได้ ทั 9งการเกิดซนึามิในประเทศญี.ปุ่ น และการเกิดวิกฤตินํ 9าท่วมใหญ่เมื.อ

ปลายปี2554  ทําให้กลุม่ธุรกิจยานยนต์ซึ.งเป็นลกูค้ากลุม่ใหญ่ของ SSI ชะลอการผลิต ซึ.งมีผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายสินค้า

กลุม่เหลก็อยา่งหลกีเลี.ยงไมไ่ด้  ดงันั 9นการนําเข้าและสง่ออกของกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทฯ ลดลง 
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                 ในสว่นของสนิค้านอกเครือนั 9น ถึงแม้ปริมาณยงัน้อยแตม่ีผลประกอบการที.น่าพอใจ โดยมีการเพิ.มฐานของกลุม่ลกูค้า 

เช่น การเพิ.มขึ 9นของกลุม่นํ 9ามนัปาล์ม  และ ประเภทของการบริการ เช่นการเพิ.มบริการขนถ่านตู้คอนเทนเนอร์  การเชื.อมโยงการ

ขนสง่กบักลุม่เรือลาํเลยีง  ซึ.งบางบริการยงัไมย่ั.งยืนแตก็่มีแนวโน้มที.ดีในอนาคต 

                  ในสว่นการลงทนุนั 9น บริษัทก็ไม่ได้หยดุนิ.ง บริษัทฯ มีการลงทนุในโครงการ PPC Shore Crane Project ซึ.งเป็นการ

ลงทนุในการจดัซื 9อเครนขนาดยก 100 ตนั จํานวน 2 ตวั  เพื.อรองรับการขนถ่ายสนิค้าจาก SSI-UK ซึ.งจะเป็นรายได้หลกัของบริษัท

อีกสว่นหนึ.งในปี 2555 นี 9  ถึงแม้ในปี 2554  ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไม่ดีนกั บริษัท ยงัรักษาผลประกอบการให้มีกําไรได้ 

โดยมีกําไรสทุธิถึง 109 ล้านบาท  ยงัคงรักษาและสร้างผลประโยชน์ที.ดีให้กบักลุม่บริษัท และผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
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  รางวัลแห่งความภาคภมูใิจ   Award for Proud 

- รางวัล ZERO ACCIDENT 3 ปีติดต่อกัน ( ปี 2551 - 2554 ) 

- รางวัลสถานประกอบกิจการดเีด่นด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน

ระดับจังหวดั ปี 2553 

- รางวัลสถานประกอบกิจการดเีด่นด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน       

ระดับประเทศปี 2554 
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บริษัท  ท่าเรือประจวบ  จาํกัด 

สาํนักงานกรุงเทพฯ 

ชั 9น 6 อาคารประภาวิทย์  เลขที.  28/1  ถนนสรุศกัดิZ แขวงสลีม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 

โทรศพัท์  +66 2630 0323 - 32  โทรสาร   +66 2236 7057 

สาํนักงานบางสะพาน 

ชั 9น  2  อาคารทา่เรือประจวบ  เลขที.  62  หมู ่ 3  ตําบลแมรํ่าพงึ  อําเภอบางสะพาน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77140 

โทรศพัท์  +66 3269 3101 - 17 โทรสาร   +66 3269 3123 

            www.facebook.com/PrachuapPort 


